Protokoll från styrelsemöte, Linnea koloniträdgårdsförening,
13 augusti 2018 på Linnéagårdens bibliotek
Närvarande: Mona Starkman, Monica Karlsson, Per Larsson, Johnny Karlsson
§1. Mötet öppnas.
Mona Starkman förklarade mötet för öppnat.
§2. Närvarande.
Fyra ledamöter, se ovan.
§3. Val av sekreterare och justerare.
Till mötets sekreterare valdes Per Larsson och till justerare valdes Johnny Karlsson.
§4. Dagordningen godkändes.
§5. Senaste mötesprotokollet gicks igenom.
§6. Rapporter
Hallonfesten Festen gick bra, tio vårdtagare och sju följeslagare deltog. Kolonister svarade
för musikunderhållningen. Styrelsens förslag är att nästa år ta uppehåll med hallonfesten
och istället bjuda in de boende på äldreboendena i närhet till vårt sommarcafé.
Sommarjobbarna Det har även i år fungerat bra med de sommarjobbande ungdomarna.
Färdtjänsttransporter Klagomål har kommit att färdtjänsten kör in på Krusbärsvägen och
Vinbärsvägen och därmed kan skada häckar i korsningarna. Styrelsen agerar inte på detta
utan uppmanar berörda kolonister att tala med chaufförerna för att undvika skador.
Linnéadagen Förslag på att nästa år ordna den i augusti och kombinera med
skördemarknad. Idémöte hålls närmaste tiden där Mona och Johnny får styrelsen deltar.
Ommålning hus lott 36 Ägaren önskar måla om stugan med röd, grå eller gul färg. Styrelsen
säger ja och rekommenderar röd färg. Monica kontaktar kolonisten.
Öppen trädgård lördag 15 september Catharina har haft kontakt med Irene som kommer
att öppna utställningen i biblioteket samt kan tänka sig att ha en guidad rundvandring i
området. Endast en person har hört av sig och sagt sig vara beredd att hjälpa till.

Information utlagd på Facebook, Linnéanytt och även anslagstavlor. Catarina planerar att
kontakta lokaltidningen Mitt i Bromma om evenemanget.
Flaggning Per har fortsatt söka efter flaggningsansvarig. Bo Enberg på lott 44 har tillfrågats
och kan tänka sig att vara ansvarig men önskar hjälpa av ytterligare någon kolonist. Per
söker efter ytterligare en person.
§7. Värderingar och nya medlemmar
Lott 7A. Det är nu klart att Britt-Marie Sohlberg på lott 90 tar över lott 7A.
Lott 90 är nu värderad.
Lotterna 145 och 89 har nya ägare, och därmed medlemmar. (Se föregående protokoll.)
§8. Miljö- och studiefrågor
Per rapporterade att föreningen den 29 augusti arrangerar en kvällskurs i trädbeskärning
med företaget Hillbillies. Tove ansvarar för detta och information om aktiviteten.
Odlingsgruppen planerar även att sammanställa ett informationsblad om vikten av att odla
på lotterna, odlingstips och information om möjlighet att kontakta föreningens
odlingsrådgivare. Denna information är tänkt att överlämnas i samband med köp/tillträde
för nya kolonister.
§9. Ekonomi
Monica rapporterade att ekonomin ser bra ut
§10. Mötesfrågor
10.1 Lott 15
Ordförande informerade om åtgärder styrelsen vidtagit med anledning av icketillståndsgiven byggnad på lott 15.
10.2 Häck, vid uthus A och lott 15 Frågan bordläggs
10.3 Eldning/container/flisning i samband med höststädningen
Styrelsen diskuterade möjlighet att flisa ris och grenar på plats i stället för att kolonisterna
på egen hand kör bort detta. Per fick i uppdrag att undersöka möjligheten att hyra en
flismaskin och se vad det kostar. Han undersöker även vad det skulle kosta att hyra
container/containrar till höststädningen, såväl container för enbart risk samt container för
blandat innehåll. Beslut om detta tas vid nästa möte.
10.4 Expeditionstid
Tove påpekar att vi försöker lägga bokade möten utanför expeditionstiden. Det blir rätt
kaotiskt när expeditionen är upptagen av bokade möten och vi bara har en timma att ta
emot frågor. Styrelsen instämmer i detta.

10.5 Intresselistan
På visningarna har det kommit flera personer som precis har skrivit in sig och inte ens har
betalat sin avgift. Tove önskar därför att telefonnumret för intresselistan inte lämnas ut
innan folk har betalat. Styrelsen instämmer och det visade sig att Johnny redan ändrat på
blanketterna enligt ovan.
10.6 Träd
Mona har kontakt med stadsdelsförvaltningen om träd som behöver tas ned på och intill
tomter. Ansvarig ännu på semester så ett besök kan inte bli aktuellt förrän i slutet av
augusti.
10.7 Arbetsåtagande
I samband med brev om vårarrendet skickar Monica även ut info till berörda personer som
styrelsen tidigare beslutat ska slippa betala avgift för att de inte kan fullfölja
arbetsuppgifter.
Mona har kontaktat Byggruppen för att höra vad de utfört för uppgifter under sommaren
och för att se om de även kan göra andra uppgifter. (Detta med anledning av att
sommarjobbarna utfört flera av de uppgifter gruppen skulle utföra.)
10.8 Festansvarig/pubansvarig/evenemangsgrupp
Johnny tog upp frågan om föreningen bör ha en festansvarig och vad denne i så fall skulle ha
ansvar för. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte och att Johnny till dess
ska diskutera detta vidare med Tove, Iréne och Kerstin.
10.9 Utlåning av nycklar
Johnny har gjort en blankett för utlåning av nycklar till Linnéagården. Tre nycklar är för
närvarande utlånade och kvitton finns på dessa.
10.10 Utskänkningstillstånd
Johnny informerade kring utskänkningstillstånd och att en förening klan söka detta. En
fördel med att ha tillstånd är att vi även kan servera alkohol till icke-medlemmar. Johnny
undersöker vidare.
10.11 Miljödiplomering/miljögruppen
Alice Fri och Karin Elgestrand i Miljögruppen har träffat Mona för att diskutera kring
föreningens miljöarbete. Styrelsen kommer att bjuda in dem till ett styrelsemöte och även
be dem lyfta miljöfrågorna vid årsmötet och sommartinget nästa år.
Styrelsen ska även se till att miljödiplomen sätts upp.
§11. Övriga frågor
Förfrågan har kommit om att ha tvättmaskin i stuga. Styrelsen avstyrker detta då avlopp ej
finns i området.
§12. Nästa styrelsemöte: den 3 september kl 18.00, Linneagården. Johnny fixar fika.
§13. Mötet avslutades.
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