
INFORMATIONSBLAD VÅREN 2019

Efter en lång och mörk vinter återvänder nu livet till vårt kära koloniområde. Än är det kanske lite kyligt
och öde, men snart sätter vårens aktiviteter full fart.

Föreningens årsmöte den 28 mars fick ett deltagande på ca 100 personer och röstlängden fastställdes
till 64 röster.  Av 207 lotter så var alltså knappt en tredjedel representerade.

Protokollet från årsmötet finns att läsa på föreninges hemsida http://www.angstuganskoloni.se/

Här följer i korta punkter de tagna besluten och lite allmän info från styrelsen:

• Till kassör på 2 år valdes Anna Maria (Ia) Estensson, lott 42 (nyval).
• Till ledamot på 2 år valdes Monika Fredriksson, lott 305 (omval) och Monika accepterade vid 

det efterföljande konstituerande mötet att bli föreningens sekreterare.
• Till ersättare på 1 år valdes Monica Janson, lott 244/254 (omval).
• Till ersättare på 1 år valdes Malin Marco, lott 366 (nyval).
• Till revisor på 2 år valdes Kristina Nygren, lott 368 (nyval).
• Till revisor på 1 år valdes Rosi Feledi-Lundberg, lott 368 (fyllnadsval).
• Till revisorsersättare på 1 år valdes Carl Löwendahl, lott 16/201 (omval).
• Till valberedningen valdes Lena Forsberg och Peter Karlsson.

• Lena Forsberg och Agneta Estenfeldts motion om plantering vid lekplatsen bifölls.
• Propositionen om slopande av avgift vid uteblivande från städdag bifölls.
• Propositionen om deposition vid hyra av föreningslokalen och att endast medlemmar får hyra 

biföls.
• Propositionen om att återigen förbjuda slangbevattning med dricksvatten bifölls.

• Låsen I samtliga toaletter har bytt ut så att samma nyckel passar överallt. Nycklarna kommer 
att delas ut av  kvartersombuden vid städdagarna. Varje lott kommer att få en nyckel gratis. 
Nycklarna kan kopieras enkelt och billigt hos varje låssmed.

• Nyckelskåpen kommer tas bort då alla haft myjlighet att hämta sina nycklar.
• Båda toaletterna I föreningshuset kommer att öppnas under påskveckan. Duschen kommer 

dock att öppnas först när dricksvattnet slås på.

• Förtätning av av tappställen för dricksvatten kommer att göras med 3 ställen på vägen som går
från Lekplansvägen till den gamla handpumpen.

• På grund av potentiell risk för återströmmning av förorenat vatten måste samtliga tappkranar 
förses med back- och vaccumventil. Samtliga allmänna tappställen kommer att uppgraderas I 
år innan vattnet sätts på. Enskilda tappställen kommer att uppgraderas 2020 och 2021 för att 
fördela kostnaderna. Föreningen står för kostnaden för bytet. Observera att det är strängeligen
förbjudet att ansluta någon slang till ett tappställe för dricksvatten som inte är försett med 
backventil.
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• Det är återigen möjligt att ansöka om enskilt tappställe för dricksvatten. Eftersom det pågår 
mycket arbete med de allmänna tappställena så är det dock inte säkert att det hinns med så 
mycket innan vattnet släpps på. Styelsen återkommer med uppgift om kostnad för enskilt 
tappställe.

• Vattnet kommer att släppas på tidigast första veckan I maj om vädret tillåter.

• Sjövattnets salthalt och kvalité kommer att mätas och presenteras på hemsidan och 
anslagstavlor vid två tillfällen under bevattningssäsongen. Först då sjövattnet slås på och 
innan sommarmötet så att reslutatet även kan presenteras då.

• Vi betraktar fortfarande sjövattnet som vår huvudsakliga källa till bevattningsvatten. Varje 
kolonist ombeds även anordna för uppsamling av regnvatten.

• För de som har stugor vid östra Kvällspromenaden kommer Rödlöksvägen att öppnas upp för 
trafik. Så ta den kortaste vägen till lotten. Håll ner hastigeten till gåfart och försök minimera 
bilåkandet.

• Enligt detaljplanen så är alla lotter som är minst 200kvm byggbara. Kontakta Carina Ståhlberg 
som är byggansvarig för detaljer och regler för byggande. Byggande innan ett godkännande 
kan I värsta fall medföra en rivning. Endast byggnader med sadeltak är godkända enligt 
förtydligande från kommunen.

• Årets syn av lotter kommer att bli striktare än året innan. En checklista på kontrollpunkter enligt
våra ordningsregler som var och en bör kolla av kommer att publiceras på hemsidan och 
anslagstavlorna.

• Eftersom vi är ett koloniområde och bör föregå med gott exempel vad gäller våra odlingar 
kommer en restriktivare syn på förekomsten av invasiva arter utföras. Några exempel på 
invasiva arter är gullris, lupiner och parkslide. Håll efter och ta bort fröställningar så de inte tar 
över området.

Ja, det var många pekpinnar och förhållningsregler kanske, men så blir det lätt när många människor 
ska samsas på en liten yta. Det mesta är ju rent sunt förnuft och allmän hänsyn och respekt till sina 
grannar.

Vi har hursomhelst en spännande sommar att möta. Blir det lika hett och torrt som den förra 
sommaren? Eller kommer regnet att ösa ner I floder hela semestern?
Kommer potatisen upp till midsommar och kommer grönkålen klara sig från kålmaskarna I år?
Eller är det I år som den nya altanen eller förrådet ska byggas klart?
Eller kanske blir det ytterligare en kamp med getingarna och myggen?

För den som söker lite extra gemenskap och vill bidra till trevliga stunder för alla kolonister, så är det 
stort behov av fler deltagare till trivselgruppen. Kontakta Carina Ståhlberg för mer info.

Slutligen vill vi I styrelsen önska alla kolonister en skön och avkopplande sommar! 
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