SOMMARTINGET 2017
15 juli

INFORMATION:

HEMSIDAN
På förra årets sommarting kom det upp önskemål om att informationen på hemsidan borde
vara bättre. Förutom allmän information finns det nu specifik information till kolonins
medlemmar. Genom att logga in på medlemssidorna (lösenord: sommar2017) hittar man
bl.a protokoll från årsmöte och styrelsemöten samt anteckningar från sommarting, hur man
bokar maskiner samt bokning av Linnéagården.
BYGGREGLER
På hemsidan finns tydlig information om vilka byggregler som gäller. Det är alltid bättre att
fråga samt informera styrelsen först, bygga sen.

SOMMARARBETANDE UNGDOMAR
Idag är det 7-8 personer som under 6 veckor handleder de ungdomar som har
sommarlovsarbete på kolonin. Om fler har möjlighet att agera som handledare kan nästa års
period förlängas till 9 veckor. Tanken är att Rolf Hansson formerar en arbetsgrupp vars
uppgift bl.a. kommer att bli att hitta fler handledare samt administrera ett rullande
arbetsschema.

SLYRÖJNING
Kolonisterna har rätt att röja sly bakom sin stuga men man får absolut ej dumpa avfall och
sly i skogen.

ÅTERVINNING
Återvinningsstationen har i år fungerat utmärkt.

INTRESSELISTAN
Cirka 150 står i kö på intresselistan. I år har 8 stugor sålts.

MUSEISTUGA?
Föreningens ”kulturgrupp” har som förslag att i o m försäljningen av lott nr 11 skapa ett
kolonimuseum. Stugan på lott nr 11 är i princip helt i original och skulle kunna bli en
knutpunkt för föreningens kulturverksamhet, trädgården kan planteras med kulturväxter och
museet kan under vissa dagar hålla öppet för allmänheten. Flera frågor återstår dock att
diskutera: verksamhetens form, intresse inom föreningen samt ekonomi. Stadsdelsnämnden
har fått information och ställer sig positiva. Förslaget lämnas nu till föreningens styrelse som
måste fatta ett beslut i frågan.

SYNPUNKTER:
ANG. SYN. Lott nr 83, Peter: Synen bör återinföras! Flera lotter har häckar som är både för
breda och för höga.
Svar: Årets syn har besökt utvalda lotter utifrån en inventering som gjorts i förhand.
Återinspektion sker om 3-4 v. Svårt att hinna med att göra syn på alla lotter varje år.

ANG SYN. Lott nr 187, Dan: Varför händer inget om man får prickar, år efter år?
Svar: Om en kolonist får påpekande 5 år i rad så har föreningen rätt att säga upp kolonisten
men det är mycket svårt att säga upp kontraktet. Oftast måste man ta juridisk hjälp till det. I
Stora Mossens koloniförening tar man in en firma som städar upp de kolonilotter som ej
sköts, fakturan får sedan koloniägaren betala.

ANG. GRUS och HÄCKAR. Lott 131, Gerd: Det är dåligt med grus på vägen utanför vår lott så
vi har svårt att få bort ogräs. Hur är det med vägunderhållet?
Svar: Föreningen har gjort vägarbeten på Päronvägen, Körsbärsvägen och Plommonvägen,
kostnaden för detta underhåll var 41.000 kr (fiberduk som sedan täcks med grus). Det blir
stora kostnader om alla vägar ska ses över. Just nu finns inget fortsatt vägunderhåll planerat.
Kommentar, lott 27 Bettan: Kolonilottsägaren får vattna och sedan rensa utanför sin häck.
Grus kan hämtas vid upplaget vid återvinningen.

ANG: SOMMARARBETANDE UNGDOMAR. Lott nr 113 Kerstin: Vad är det för arbetsuppgifter
man får gällande ungdomarna?
Svar: Man ska stötta och handleda ungdomarna utifrån givna arbetsuppgifter. Ju fler vi är
som hjälps åt med detta, desto mindre blir arbetsbelastningen.

ANG. MUSEISTUGA. Lott nr 113 Kerstin: Jag bor vid Eriksdalslunden och där finns ett
liknande museum vars erfarenheter vi bör dra nytta av: de har svårt att sköta lotten och
stugan, få kolonister som engagerar sig samt få besökare. Styrelsen uppmanas att noga
beakta ett beslut gällande ett museum i vår förening.

ANG. PÅSÄTTNING AV VATTNET PÅ VÅREN. Lott nr 164, Alice: Vattnet sattes på alldeles för
tidigt i år. Dessutom kom det inte ut ngn information om det, varför flera kolonister fick
problem med sina kranar och vattenskador.
Kommentar lott 27, Bettan: Alla måste vara noggranna med att vinterisolera sina kranar.

ANG. E-POST UTSKICK FR. FÖRENINGEN. Lott nr 211, Ronny: Varför följer alla epostadresser med när man får utskick från föreningen? Det borde vara sekretess på
adresserna.
Svar: Det ska inte ske, man ska bara se sin egen adress. Föreningen kommer titta på vad som
kan ha hänt.

TILL SIST: 10 km/tim gäller på vägarna inom koloniområdet!

