SIDA: 1/3
PROTOKOLL SOMMARMÖTE KOLONITRÄDGÅRDARNA ÄNGSTUGAN
2019-06-15


Ordförande Bengt Florin hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Ca 69 stycken
kolonister deltar.

 Dagordningen godkänns
Informnation
 Ekomomi/Föreningens kassör Anna-Maria Estensson (kallad ia) informerar om
nuläget i ekonomin. På kontot i finns i dagsläget 560 000 kronor som kommer från
medlemsavgifterna. Stora kostnader hitintills har varit investeringen i lekplatsen;
24 865 kr, utbytet av lås med nya nycklar till toaletterna; 18 000 kr, tak och dörrar till
toaletter; 7 500 kr, nyanläggning dricksvattensystem; 21 500 kr, underhåll av
sjövattensystemet 13 700 kr, halvårsavgift arrende till Nyköpings kommun; 20 000 kr,
försäkringar; 11 500 kr ca.
Om det finns intresse av att se och få utdrag av ekonomiska rapporter går det bra att
kontakta ia.


Nya dricksvattenkranar/ I enlighet med informationen som gavs på årsmötet 201903-28 har nu alla kranar vid de allmänna tappställena bytts ut till kranar med backoch vacuumventil. För dem som ännu inte har dricksvatten indraget på den egna
lotten går det bra att ansöka om detta. Ett avtal mellan kolonisten och föreningen
upprättas där man betalar en fast avgift i förskott om 2 700 kr. Den summan täcker
installationskostnaderna fram till den egna servicepunkten (avstängningskranen).
Fortsatt installation fram till den egna tappkranen kostar 150 kr/m om föreningen ska
göra grävjobbet, alternativt 30 kr/m om arrendatorn själv gräver. Efter godkänd
installation ansvarar arrendatorn för framtida underhållskostnader. Arrendatorn får
själv inte utföra några ändringar av dricksvattenledningar och kranar inne på egen
lott måste. Det ska gå via styrelsen. Kolonist undrar om vattnet stängs av inom
aktuellt område, vid nyinstallation av dricksvatten på egen lott. Rolf Andersson
uppskattar att avstängning kan ske under en tid om ca 30 – 45 minuter.



Bevattning/ Bengt påminner om årsmötets beslut 2019 att all bevattning med slang
på dricksvattensystemet är förbjudet. Att hämta dricksvatten med vattenkanna för
att vattna med går bra. Det är fortfarande bevattningsförbud utfärdat av Nyköpings
Kommun vilket innebär för koloniföreningens del att vi inte får vattna våra gräsmattor med dricksvatten. Styrelsen uppmuntrar att man säger till någon i styrelsen
om man ser att det vattnas med slang kopplad till dricksvattensystemet. Kolonist
påpekar att det finns fler som inte närvarar på mötet men som behöver få denna
vetskap.
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Kolonist efterlyser bättre tillvaratagande av regnvattnet och ser gärna att tips sprids.
Styrelsen rekommenderar att alla kolonister införskaffar minst en regnvattentunna
för uppsamling från tak via hängränna.


Sjövattensystemet/ Trycket är dåligt i sjövattenledningarna utmed
Skogspromenaden särskilt i de fall där det är högre markförhållanden. Kolonist
påpekar att det i princip inte gjorts något åt dessa ledningar sen 1966. Bengt
funderar på om en separation av de två hydroforer som försörjer sjövattnet skulle
vara behjälpligt. Hitintills har tio läckor på sjövattensystemet lagats denna säsong. En
första provtagning av kvalitén pö sjövattnets har gjorts. Höga halter av ecoli- och
coliforma bakterier uppvisades. Att vattna med sjövatten direkt på grödor som ska
ätas utan tillagning är inte lämpligt. Salthalten däremot är låg och därmed fungerar
vattnet utmärkt för bevattning på gräsmattor och övriga grödor. Fullständig rapport
från vattenlaboratoriet ligger ute på föreningens hemsida. Ytterligare ett prov på
sjövattnet ska tas senare i sommar.



Nycklar till toaletterna/ De nya nycklarna som passar till alla vattentoaletter har
delats ut på städdagarna. Om man inte närvarit på städdagen har man haft möjlighet
att hämta nyckeln strax därefter hos sitt kvartersombud. Det har även funnits en
nyckel i nyckelskåpen. Nyckelskåpen kommer nu strax att monteras ner och har man
fortfarande inte kvitterat ut sin toalettnyckel kan man ta kontakt med styrelsen, då
expeditionen är öppen. Den gamla toanyckeln som gick till nyckelskåpen passar
fortfarande till torrdasset vid Ängsullstigen. Det håller öppet då sommarvattnet är
avstängt.



Lekplatsen/ Nyplanteringen vid lekplatsen är färdigställd. Lena Forsberg och Agneta
Estenfeldt har hållit i projektet. Kostnaden hölls inom ramen för årsmötets beslut.



Syn av lotter/ Styrelsen presenterar en checklista för kolonisterna inför årets syn av
lotter. Checklistan läggs även ut på hemsidan. Bengt informerar att så kallade
invasiva arter, som exempelvis gullris och lupin ej kommer räknas in i odlingsytan och
att dessa kommer anmanas att hållas efter. Det förekommer en del parkslide i koloniområdet. Parksliden sprider sig livligt via rötter under hus och kan åsamka stora
skador. De lotter som har parkslide kommer uppmanas till största möjliga utrotning
av densamme.



Biodling/ Den tidigare biodlaren som haft sin verksamhet ovanför skogslotterna på
Kvällspromenaden har forslat bort sina bikupor. Då det är angeläget med bin för våra
odlingar, har styrelsen haft kontakt med en annan biodlare. Hen har varit här och
tittat på vårt område och hittat en plats strax utanför. Enligt uppgift förs nu en dialog
med kommunen för uppställande av ett antal bikupor.
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Inbrott/ Natten till den 23 maj råkade tre kolonistugor i området ut för inbrott. Alla
bör vara observanta på bilar och folk i rörelse utöver det normala.

Övriga frågor
Åsikt från kolonist med stuga på Kvällspromenaden att bilar kör alldeles för fort på
nämnda väg. Diskussioner om vägbulor men att de förmodligen är kostsamma. Bengt
kontaktar kommunen för att ta reda på om koloniföreningen själva får skylta hastighetsbegränsning inom området. Om någon ses återkommande köra fort uppmuntras att
styrelsen får vetskap om det.
Kolonist puffar för att det är stort behov av fågelholkar i området. Fåglarna har svårt
hitta boplatser. Sätt gärna upp en holk i träd eller på stugknut. Annan kolonist flikar in
att även insekter har det svårt och för både fåglar och insekter behövs det träd. Därför
ska vi vara rädda om de träd som finns!
Kolonist berättar att det finns nyttiga sniglar så kallade leopardsniglar som skiljer sig i
utseende från mördarsnigeln då de är randiga. Dessa ska vi värna om eftersom de äter
mördarsniglarna.
Mötet avslutas
Ordförande Bengt tackar för visat intresse och avslutar mötet.

…..………………………………………………..

Monika Fredriksson sekreterare

………….………………………………………..

Bengt Florin ordförande

