Protokoll årsmöte Koloniträdgårdarna Ängstugan 2020-06-14
plats dansbanan, Skogspromenaden
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§1. Mötets öppnande
Koloniföreningens ordförande Bengt Florin öppnade mötet. Han informerade om hur den
speciella situationen med coronaviruset och Covid-19 pandemin påverkar årsmötet. Mötet
uppdelades i två sittningar kl 11.00 och kl 15.00, för att inte överstiga folkhälsomyndighetens rekommendationer om sammankomster på max 50 personer. Sluten
omröstning på en del av frågorna och resultaten från de två mötena sätts samman till ett
protokoll.
§2. Fastställande av röstlängd och dagordning
Röstlängden fastställdes med 41 röstberättigade, möte kl 11.00 och med 39 röstberättigade
inklusive nio fullmakter, möte kl 15.00. Bilaga 1 o 2. Dagordningen fastställdes med
följande tillägg under övriga ärenden; vattenanalys, bevattningsförbud och eldningsförbud.
Bilaga 3.
§3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelse har skett senast sex veckor före ordinarie årsmöte den 19 mars. Årsmötet
flyttades fram i enlighet med folkhälsomyndighetens råd. Årsmötet fann därmed att kallelse
skett i behörig ordning.
§4. Val av ordförande att leda mötet
Christina Södling valdes att leda årsmötet.
§5. Val av protokollförare
Monika Fredriksson valdes att skriva protokoll.
§6. Val av justerare
Rolf Eriksson och Arne Jonsson valdes att justera protokollet för mötet kl 11. För mötet kl
15 valdes Carl Lövendahl och Ramona Andersson att justera protokollet.
§7. Val av rösträknare
Som rösträknare valdes Rolf Eriksson och Arne Jonsson för mötet kl 11 samt Carl
Lövendahl och Ramona Andersson för mötet kl 15.
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse
Årsmötet godkände föreningens verksamhetsberättelse. Bilaga 4.
§9. Revisorernas berättelse
Revisorerna Kristina Nygren och Rosie Fedeli Lundberg föredrog revisionsberättelsen.
Bilaga 5.
Föreningen har haft tre olika kassörer under verksamhetsåret och revisorerna tillstyrker
ansvarsfrihet för perioderna 190401-190930 och 191001-191231. För perioden 190101190331 anmärker revisorerna på ett inköp gjort utav kassören. Revisorerna redovisar enligt
följande; I januari 2019 inköptes ett officepaket för nyttjande av kassören på hans privata
dator, trots att hans förordnande skulle gå ut i mars samma år. Det finns ett uppvärmt rum i
föreningshuset med bärbar dator, i vilken officepaketet borde ha installerats. Enligt it-support
har officepaketet en licensnyckel som är kopplat och bundet till kassören för all framtid och
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kan installeras på sammanlagt fem datorer. 29 maj 2019 mejlades ett yttrande från
revisorerna med yrkande på att den före detta kassören skulle betala för officepaketet, då
han uttryckt behov av programvaran privat, även efter uppdraget i föreningen. Mellan juni
till december 2019 kom ingen återkoppling från styrelsen trots förslag på åtgärder. Inköpet
har inte protokollförts. Den före detta kassören har haft sitt arvode från föreningen och det
finns inget som motiverar detta inköp. Ärendet har inte skötts korrekt och därför tillstyrks
ej ansvarsfrihet för perioden 190101-190331.
Bo Bengtsson redogör för händelsen med det inköpta officepaketet; ”Jag var kassör under
den aktuella perioden 190101-190331. Under 2017 och 2018 ansvarade jag för föreningens
stora investeringsprogram och arbetade tillsammans med styrelsen. Det var mycket arbete
och många mantimmar som utfördes ideellt. I början av 2019 kraschade min privata dator.
Detta mitt i arbetet med sammanställningar inför föreningens årsmöte. Jag köpte då en ny
dator men mitt officeprogram jag hitintills använt lyckades jag inte installera på den nya
datorn. Jag frågade då ordförande Bengt om jag kunde plocka ut en ny programvara på
föreningens bekostnad, för att smidigt kunna färdigställa mitt arbete. Bengt sa att det var ok
Licensen flyttades i vintras över från min dator till föreningens bärbara med hjälp av Bengt,
efter synpunkterna från revisorerna. Jag köpte därefter en egen licens. Att jag skulle utfört
mitt uppdrag som kassör vid föreningens dator var aldrig ett möjligt alternativ då jag på
grund av synsvaghet är i behov av personligt anpassad utrustning.”
Förklaringar från Bengt; ”Det är skillnad på äganderätten av licensen, nyttjanderätten av
officepaketet går att flytta. Medger att det var en försummelse av mig att inte informera
styrelsen om inköpet av officepaketet. Dock är det inte ovanligt att inköp görs utan
styrelsebeslut. Till exempel har nyligen en ny pump till sjövattensystemet inköpts för en
kostnad av närmare 5000 kronor. Har det arbete som Bo Bengtsson lagt ner varit till skada
eller till nytta för föreningen?”
Årsmötet godkände revisorernas berättelse. (kl 11 sluten omröstning med 26 röster för
ett godkännande och 14 emot).
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning och att årets resultat överförs i ny
räkning. Bilaga 6 o 7.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
För perioden 190101-190331 beslutade årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet med 35
röster för och fem röster emot kl 11 samt 38 röster för och en röst emot kl 15.
För perioderna 190401-190930 -- 191001-191231 beslutade årsmötet bevilja ansvarsfrihet
med 39 röster för och en röst emot kl 11 samt 39 röster för kl 15.
§ 12 Behandling av motioner och förslag
Bengt redogjorde för styrelsens förslag vad gäller sjövattnets framtid. Att avveckla sjövatten
systemet anser styrelsen ej vara försvarbart, då det fungerat och använts flitigt under
närmare 40 år. Dessutom är kommunvattnet dyrt och har de senaste åren periodvis belagts
med bevattningsförbud. En total upprustning med nybyggnation av hela sjövattensystemet
vore kostsamt. Bilaga 8.
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Årsmötet beslutade:
Att sjövattensystemet behålls i sin nuvarande form och funktion
Att upprustning fortsättningsvis sker vid behov då läckor uppstår.
Att styrelsen under 2020 tar fram en handlingsplan för åtgärder om pumpen som fyller
vår reservoar havererar.
Bengt redogjorde för styrelsens förslag om bredd på gångar vid staket.
I takt med att allt fler odlingslotter bebyggs vill man även ha ett staket runt sin lott.
Gången blir då som oftast för smal för att köra en skottkärra igenom. Det försvårar
även för eventuell räddningspersonal att ta sig fram. Bilaga 9.
Fråga från medlem på mötet kl 15 om hantering av redan befintliga gångar som är för smala.
Får tas beslut om på sikt. En lösning skulle kunna vara en regel om att vid överlåtelse av
kolonilott ska gångens bredd och staket åtgärdas till bredd enligt gällande byggregler.




Årsmötet beslutade:
Att bygg- och ordningsregler förses med tillägg som säkerställer 90 cm frigång mellan
staket.
Att följande text läggs till ordningsreglerna; ”Skall staket anläggas längs med en gång,
skall avståndet från gångens mitt till staketet vara minst 45 cm.”

§ 13 Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och
ersättare.
Fråga på mötet kl 15 om ersättning till revisorer och valberedare. Får beredas och
behandlas som förslag till nästkommande årsmöte.
Årsmötet beslutade om arvode om 4500 kronor (brutto) per ledamot och år.
Årsmötet beslutade också om ersättning för varje styrelsemedlem om 250 kronor (brutto)
för varje deltaget protokollfört styrelsemöte.

§ 14 Fastställande av budget och avgifter
Det som avviker för årets budget är en höjning av kostnader för underhåll på grund av
upprustning av dricksvattensystemet.
Årsmötet fastställde budget och avgifter enligt styrelsens förslag. Bilaga 10.
§ 15 Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och ersättare
enl § 6,.1 – 6.3.
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag, bilaga 11;
Ordförande Bengt Florin lott 19/211, två år.
Kassör Ulrica Gustafsson lott 388, fyllnadsval ett år.
Ledamot Ann Cavrell Nyström lott 369, två år.
Ledamot Lars Karlsson lott 18/190, två år.
Ersättare Selman Gunduz lott 213, ett år.
Ersättare Ingrid Lorant lott 40/243, ett år.
Monica Jansson lott 293, 294 valdes också som ledamot, två år.
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§ 16 Val av revisorer och ersättare enligt § 7.2
Kristina Nygren lott 24/366 som har ett år kvar av sitt förordnande som revisor har
meddelat via valberedningen att hon avgår.
Förslag från valberedningen;
Revisor Bo Bengtsson lott 20/141, fyllnadsval ett år.
Revisor Kjell Johansson lott 21/297, två år.
Revisorersättare Carl Löwendahl lott 16/343, ett år.
Årsmötet valde enligt valberedningens förslag.
§ 17 Val av valberedning enligt § 8.1
Årsmötet valdes som valberedare för ett år Peter Karlsson lott 333 och
Lena Forsberg lott 323 för ett år.
§ 18 Övriga ärenden
 Kvartersvärdar/ Bengt informerade om vikten av att föreningen har
kvartersvärdar. Dels som en länk till styrelsen och för skötseln av gemensamma
områden, via städdagarna. Kvartersvärdarna som helst bör vara två till antalet för
varje kvarter, kan tillsättas genom röstning på städdagen eller genom rullande
schema. Kvartersvärd kan också vara stadigvarande och inte bytas ut varje år.


Grovarbetslag/ Några personer har anmält sig till grovarbetslaget för att kunna
hjälpa till i servicegruppen, då tyngre och mer omfattande arbete är aktuellt.
Rolf Andersson kallar in då de behövs.



Byte av kranar/ Förra året påbörjades projektet med att byta ut dricksvattenkranarna på de allmänna tappställena till kranar med back-och vacuumventil.
Monika Fredriksson berättade hur det hela började 2005 med utökning av befintligt
dricksvattensystem. Då fanns det så få tappställen som exempelvis en kran på hela
Jasminvägen. Föreningen fick godkänt från kommunen att börja utöka med flera
tappställen utmed Skogspromenaden och Kvällspromenaden. Krav från dåvarande
handläggare på Nyköpings kommun var särskilda dimensioner på vattenledningarna och att kranarna skulle vara av godkänd typ med back-och
vacuumventil. De närmaste åren därefter fortsatte utökningen med tappställen på
hela området. På senare år har ytterligare förtätning gjorts av kranar vid ledningarna
på allmänna vägar i området, så att det nu finns en kran med dricksvatten vid
varannan kolonilott. Omkring runt 2009 fick föreningen tillåtelse att dra in
dricksvattenledning på den egna lotten på skogslotterna. Numera har flera
kolonister på hela området dragit in vatten. I takt med nybyggnation av vattensystemet och nya personer i föreningens som på olika sätt arbetat med
vattensystemet, har uppgifterna om kraven på back- och vacuumventil fallit i
glömska. Vilka härleds till branschregler inom Säker Vatten och Livsmedelsverkets
förordningar.
Bengt klargjorde varför det är viktigt att alla tappställen är försedda med backoch vacuumventil. Om en vattenslang ligger i en behållare med kontaminerat
vatten, exempelvis stillastående regnvatten och man använder samma slang till
dricksvattensystemet, då sprids bakterierna in i dricksvattensystemet och vi kan
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bli magsjuka. Att växla med samma slang mellan sjövattenkran och dricksvattenkran utgör samma risk. Kran med back-och vacuumventil förhindrar detta återsug.
Nackdelen med back- och vacuumventil är att dessa kranar är frostkänsliga och
kostsamma. Därför har styrelsen beslutat om ett tidigast före datum för påsättning
av dricksvattnet och ett senast datum för avstängning.
Gallring av träd och sly/ Styrelsen har tillsammans med kommunens markförvaltare haft en rundvandring på koloniföreningens arrenderade mark och dess
närområden. Önskemål från medlemmar vad gäller gallring av träd och sly har
behandlats. Några granar inne på egna lotten som är angripna av granbarksborren
har kommunen sagt sig kunna hjälpa till med att ta ner. Ovanför skogslotterna
Skogspromenaden och Kvällspromenaden finns det ett område som är utanför
lotten men ingår i föreningens område. Det kallas raster på detaljplanen och är ca
10 meter in mot skogen. Där växer en del sly av aspar. Dessa får kolonist själv
gallra om de är max 7 – 8 cm i grovlek. Träd större än så kräver kontakt med
markförvaltare. Allt godkännande som föreningen eller enskild kolonist behöver
få från kommunen, ska i alla lägen gå via styrelsen.
Ytterligare områden som kan beröras av gallring av träd och sly kommer
informeras om då det blir aktuellt, för kolonister som berörs. Rapport och
genomgång planeras också på nästkommande träff med kvartersvärdarna.
Fråga från kolonist på möte kl 15 om de markerade träden mot kohagen/
Tjuvholmsvägen. Bengt svarade att dessa träd har föreningen tillåtelse att själva ta
ner. Eventuellt kan de ingå i ett projekt i Kommunen men oklart vilket år. Vad
gäller arbete med motorsåg, så behöver den som utför arbete för föreningen ha
motorsågskörkort och kompetens för att fälla träd. I annat fall gäller inte försäkring
om något skulle hända.
Invasiva växter/ Ann Cavrell Nyström berättade om att info kommer läggas upp
på föreningens hemsida.
Bevattningsförbud/ Kommunen har utfört bevattningsförbud, vilket innebär för
för föreningens del att det inte är tillåtet att fylla upp poler eller bevattna gräsmattan
med dricksvatten. Att använda slang för bevattning med dricksvatten är inte tillåtet
enligt föreningens ordningsregler. Vattenkanna kan fyllas för och vattna odlingar
med. Bevattningsförbudet gäller från och med 15 juni tills vidare.
Vattenanalys/ Prov på sjövattnet har tagits. Det visar ”tjänligt dricksvatten” vilket
givetvis inte innebär att vi ska dricka vattnet. Däremot går det utmärkt att bevattna
våra odlingar och ätbara grödor med. Salthalten var låg, vilket annars kan vara
besvärande för en del växtlighet. Provresultatet finns i sin helhet på hemsidan.
Eldningsförbud/ Det råder eldningsförbud i Nyköpings kommun. Det är inte
tillåtet att elda på öppen mark eller med engångsgrill. Briketter eller grillkol är det
som gäller för grillar och fasta eldstäder. Således ingen eldning utomhus med ved
eller annat som ger öppen låga. Gasolgrill är ok.

