
 

BESLUTSPROTOKOLL fr styrelsemöte för Linnéa Kortenslunds 

koloniträdgårdsförening den 25 september 2017 på expeditionen Linnéa 

Kortenslunds Koloniträdgårdsförening 

Närvarande: Per Larsson, Mona Starkman, Monica Karlsson, Tove Kotzé, 

Catharina Magnusson, Rolf Hansson 

 

Styrelsen beslutade att: 

 trädbeskärning ska vara klart sista april 2018. De som behöver hjälp kan anlita externa 

företag. Odlingsgruppen kan också ge tips. Information kommer på föreningens hemsida. 

 i samband med ombyggnationen av köket lägga in trägolv samt sätta borstad aluminium på 

väggen vid diskbänken. Köket kommer också att få ny ingång, nya fönster, ny utrustning samt 

diskmaskin. Vidare ska köket utrustas med vinglashållare, fler stickkontakter samt en rejäl 

diskho. 

 arbetstider för störande arbeten inom koloniområdet är:  

 Vardagar 07-21 

 Helger 09-18. 

 Övriga tider skall inga störande arbeten utföras. 

 

 

 

Övriga information från styrelsen: 

 Synekvinnorna hade omsyn lördagen den 30/9, resultatet inrapporterat till styrelsen. 

 Vattnet och duschar kommer att stängas av runt den 10/10. 

 Hushållssopor samt övriga sopkärl töms senast den 12/10. Därefter stängs bommen till 

huvudentrén. 

 Staketet vid infarten är klart. 

 Mona Starkman har deltagit i nätverksmöte på Iris koloniområde. Bl.a har man diskuterat 

kommande taxering av kolonistugor. Skattemyndigheten kommer att skicka ut beslut d. 1/1 

2018 till alla som har kolonistuga. Föreningen har lämnat uppgifter till Skatteverket om alla 

koloniägare i föreningen. Den enskilda kolonisten får själva sköta sina deklarationer. 

Föreningen går ut med en e-post om att man lämnat ut uppgifter till Skatteverket. 

 Stadens byggnation av området är inte just nu något hot mot någon koloniförening i Bromma 

- Riksby. 

 Mona kommer att ta hem expeditionens dator när hon flyttar hem den 13/10. 

 Gert och Irene tar hem hjärt- och lungräddaren. 

 Bidragsansökan för år 2018 ska vara inne senast den 30/9. Per Larsson ansvarar. 

 Trädbeskärningskursen den 31/8 var mycket bra. Tove tar in offert för att ha ytterligare 

tillfälle nästa år och för en större grupp. 

 Mycket rådjur! Föreningen kommer att kontakta staden angående rådjursstammen.  

 Faktura på 217 000 kr för arrende från Bromma Stadsdelsnämnd betald.  



 Styrelsens medlemmar kommer att få postfack på kontoret. 

 Biodlingsgruppen efterlyser fler intresserade som kan jobba aktivt med föreningens bin. 

 Arbetsgruppen kring sommararbetande ungdomar år 2018 har sammanställt ett förslag inför 

nästa säsong. Utifrån visat intresse föreslår man att föreningen ska ta emot 3 ungdomar 

under 2 perioder. Bl.a ska de jobba med komposter samt att tillverka fågelholkar. Gruppen 

kommer att hålla en ny träff i vår med anmälda handledare för att strukturera arbetet. 

Styrelsen håller kontakten med Bromma Stadsdelsnämnd. 

 Två styrelseledamöter skiftar arbetsuppgifter: Tove tar ansvar för Intresselistan, Per tar 

ansvar för Matrikeln. 

 Vinnare i krysset: 

Gert Nilsson, lott 75 

Mats Hägglund, lott 104 

Börja Ferlander, lott 73 

 

 

Nästa styrelsemöte: Måndagen den 27/11 kl 18.00 på Linnéagården.  


