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Protokoll sommarmöte Delsjökolonin 2022-07-02 
Föreningshuset	kl.	14.00.	
 
	
	
	
§1	Mötets	öppnande	
Maria Lundgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Nya styrelsen presenterade 
sig och avtackning gjordes för de som lämnade styrelsen vid årsmötet. 
	
§2	Parentation	
Parentation hölls för de som avlidit under 2021. 
	
§3	Godkännande	av	dagordningen	
Dagordingen godkändes. 
	
§4	Val	av	ordförande	för	mötet	
Claes Anneling valdes till mötets ordförande. 
	
§5	Val	av	sekreterare	
Nina Falk valdes till mötets sekreterare. 
 
§6	Val	av	justerare	
Jan Åström och Anders Ekberg valdes till justerare. 
	
§7	Årsmötesprotokollet		
Hans Wramsby gick igenom de viktigaste delarna av årsmötesprotokollet. 
 
§8	Valberedningen	informerar	
Marie Anneling presenterade valberedningen och berättade att de finns och att man kan 
komma till dem om man är intresserad av att vara med i styrelsen eller är intresserad av 
att engagera sig i något annat som rör kolonin. 
 
§9	Byggregler	
Jessica Aitman informerade om bygglovsprocessen, man skall först stämma av med 
föreningen (Jessica) och få godkänt innan man skickar in bygglovsansökan till 
stadsbyggnadskontoret. 
	
§10	Rapporter	
		

a) Festkommittén		
Per Hörberg informerade om pubaftnar, två musikkvällar, kräftfest samt 
fotbollsvisning i puben. Datum och tid för evenemangen kommar att aviseras på 
hemsidan och anslagstavlor. Han efterlyste också hjälp för olika sysslor som 
behöver göras under evenemangen, dessa görs via arbetsplikt. 
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b) Områdesansvariga.	
Göran Husebye informerade om arbetsplikten och vad som har blivit gjort hittills, 
ex ny fasad på verkstaden. Det är bra om man kontaktar sin  områdesansvarig 
angående arbetsplikten. 
Erik Risberg, pratade om komposten i nedre området, det finns jord att hämta 
och inga kvistar får läggas i komposten. 

	
c) Loppis	

Hans Wramsby pratade om den kommande loppisen, det behövs mer folk som 
kan hjälpa till, anmälan kan göras till Hans, Eva eller Anette. 

	
d) Invasiva	växter	

Eva-Lena Lindgren berättade om invasiva växter, det finns 23 arter i Sverige. I 
kolonin finns parkslide, gullris och parksallat som hon visade exemplar av. Hon 
visade även jätte balsamin som växer utanför området. Det är viktigt att man inte 
lägger dessa växter i komposten. 

	
e) Hemsidan	

Maria Lundgren informerade om att det är viktigt att man själv går in och tittar 
på hemsidan ibland då vi inte alltid kan avisera via mail nytt som kommer upp. 
Detta beror på begränsningar i antal utskick som vi kan göra per månad. 

	
f) Byte	av	lås	i	grindar	med	nya	nycklar	

Hans Wramsby informerade om låsbytet och nyckelutlämning, 2 nycklar/stuga 
kommer att lämnas ut med början lör 9/7. Det går att köpa extra nyckel för 
200kr. Det kommer även att bytas cylinder på vintertoalett så att det blir samma 
nyckel. 

 
§11	Ekonomi	
Göran Sandberg informerade om ekonomin, omsättningen hittills är på 2,3 milj, avgifter 
för arrende mm är på 1,6 milj, vi följer budgetplan. Han nämnde också Midsommar där 
intäkterna hamnade på ca 35000kr, kostnaderna på ca 25000kr vilket gör en vinst på ca 
10000kr. 
 
§12	Övriga	frågor	
Claes Anneling informerade om soporna, trädgårdsmöbler i plast går inte som 
plastföpackning och gräsklippare samt trimmer är varken hushållssopor, plast- eller 
metall-förpackning. 
 
Magnus Andersson informerade om avloppet, vi behöver bli bättre på att inte hälla 
matfett i avloppet, annars sköter vi oss bra. 
 
Stevan påminde om att söndagsfotbollen har startat. 
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§13	Diplom	&	Förtjänsttecken	
Blomsterdiplom delades ut till 25 kolonister som bott i kolonin mer än 25 år. 
 
Förtjänsttecken delades ut till 7 kolonister som gjort stora insatser för kolonin. Dessa 
var: Björn Tenghag, Claes Annelin, Jessica Aitman, Göran Husebye, Mona-Lisa Falk, Eva 
Falk samt Marie Anneling. 
 
Koloniträdgårdsförbundet har gratulerat oss till 95-årsjubileet med en gåva om 1500kr. 
 
§14	Mötets	avslutande.	
Mötets ordförande förklarar mötet avslutat och tackar alla för visat intresse. 
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