Beslutsprotokoll fr Styrelsemöte för Linnéa Kortenslunds
koloniträdgårdsförening den 10 juli 2017 på Linnéagården

Närvarande: Per Larsson, Mona Starkman, Monica Karlsson, Tove Kotzé,
Catharina Magnusson, Rolf Hansson, Johnny Karlsson
Styrelsen beslutade att:






informera om hantering av sly och virke i samband med sommartinget.
anslås ett info-blad om lämpliga ”koloniträd” (dvs lågt växande träd) på föreningens
anslagstavla samt på hemsidan.
låta Rolf Hansson ta hantera två förfrågningar gällande nedtagning av träd som ej står på
deras tomter: lott nr 63 har en halvdöd asp utanför tomten, lott nr 204 har en halvdöd björk
utanför tomten. Rolf Hansson kontrollerar vem som är ansvarig för trädnedtagningen samt
vem som ska bekosta denna.
godkänna lott nr 50 förfrågan om ommålning av stuga till vit med gröna knutar.

Övrig information:

















Fuktmätningen av köket är inte klar ännu. Monica Karlsson får uppdraget att kontakta
företaget som åtagit sig uppdraget.
Renoveringen av köket ska påbörjas den 15 oktober.
Fr 2018.01.01 kommer taxering av kolonistugor att ske.
I dagsläget står ca 180 personer på intresselistan.
Linnéamailen läses varannan dag för att besvara på frågor som ej rör intresselistan. Frågor
rörande intresselistan besvaras separat.
Lott nr 136 samt lott nr 160 är sålda.
Årets sommarutflykt går till Vallby friluftsmuseum samt Tuna Handelsträdgård. Mer
information kommer på sommartinget, hemsidan samt anslagstavlorna.
Föreningen får varje år in 425 000 kr i medlemsavgifter, som bl.a. skall täcka arrendet till
staden.
Midsommar gav 24 000 kr i intäkter. Kostnader är ännu ej bortdraget.
Linnéanytt numera ges ut i 4-färg och första omgången kostade 4800 kr.
T-shirts till sommarungdomarna inköpta: 25 st á 125 kr. T-shirtsen kommer att sparas till
nästa år.
Biodlar-gruppen har köpt en ny honungsslunga för 6000 kr. Den gamla är såld till en privat
biodlare för 400 kr.
Mona Starkman har haft ett möte med föreningens ”synekvinnor”. Vid mötet bestämdes att
man framför allt skulle kontrollera att äppelträden är/ska bli beskurna samt häckars höjd och
bredd.
Årets hallonfest går av stapeln den 25 juli kl 13-15.
På hemsidan finns nu:
1. Byggregler
2. Bokningslista för Linnéagården

3. Årsmötesprotokoll
4. Beslutsprotokoll
Hemsidan kommer också att kompletteras med föreningens stadgar, samt ev nya bilder och
fotografier.

Nästa styrelsemöte tisdagen den 8 augusti.

