Informationsmöte Koloniföreningen Steffens Minne 2018-07-15.
32 st personer från 26 stugor kom till mötet.

Medlemmarna är nöjda med att information från styrelsemötena kommer på
anslagstavlan.
Miljögruppen fortsätter arbeta med miljöfrågor för föreningen och Märta Johansson leder
gruppen. Årsmötet beslutade att vi inte skulle arbeta med miljödiplomering men vidare
med miljöfrågor. Vi har kommit en bra bit på väg som t ex att vi rekommenderar speciell
bensin till gräsklipparna som är miljövänlig. Kom gärna med förslag och synpunkter till
miljögruppen.
Märta Johansson är utsedd till miljörådgivare och koloniträdgårdsförbundet håller på med
att utbilda miljörådgivare. Det är kurser på regional nivå och Märta skall gå denna.
Vädret med den torka vi har gör att det är eldningsförbud på området. Vi får inte grilla
med öppen låga på våra tomter och område. Det är tillåtet att vattna våra blommor och
grönsaker men inte gräsmattorna.
Komposter. Vi rekommenderar att medlemmarna skaffar egen kompost. Om någon
medlem behöver hjälp för att komma igång prata med Märta Johansson eller
arbetsledarna så hjälper de till. Det är viktigt att vi tar till oss vad vi får slänga i komposten,
idag slängs material som inte skall vara där.
Föreningen har fått ett SWISH nummer som vi kan använda när man betalar in till
föreningen.
Vi har nu fått beviljat att få bygga växthus även om vi redan har en friggebod på tomten.
Måttet är max 10m2 och bygglov skall lämnas till styrelsen. Blanketter för detta finns, kan
laddas ned från hemsidan el prata med någon i styrelsen, finns också i medlemspärmen.
Trafiken i området på vägarna förbi husen skall ha ”krypfart”. Ofta kör vi för fort.
Parkering av bilar skall vara på parkeringsplatserna.
Ny informationstavla finns direkt till vänster när vi kommer in i föreningshuset. Där
annonserar vi om olika aktiviteter. Närmast nu är sillfesten och pubafton, därefter
kommer loppis och våfflor.
En fin uteplats har byggts vid boulebanan med tält.
Ytterligare en uteplats kommer att byggas vid föreningshuset. En öppning ut kommer att
bli där bokhyllan står.
Förslag finns att ställa ut en container på parkeringen som vi får slänga vårat
trädgårdsavfall. Containern får stå en viss tid och där får man slänga osorterat
trädgårdsavfall. Kostnad hos Ragnsells är 666 kr + moms när de ställer dit den och 946 kr +
moms vid hämtning samt 440 kr per ton. Det blir ingen extra avgift för medlemmarna.

Medlemmarna röstade ja för detta. Vi kan göra det en gång per år och då runt
midsommar. Bra i samband med häckklippning.
Förslag finns att göra om styrelserummet till ett allmänt rum där man kan ha som ett
”mysrum”, studiecirkel mm samt sitta och läsa. Medlemmarna röstade ja för detta.
Märta Johansson informerade om att vi skall göra en blomsteräng för insekter, ett
insektshotell bakom tomt nr 68 och då måste man slå gräset där med lie.
Göran Engström undrade om vi fått några faddrar för nya medlemmar. Där har vi kommit
en bra bit på väg när det gäller första informationen. Arbetsledarna är med och
informerar. Mer kan göras.
Vi måste vara försiktiga med att parkera bilar på gräsmattan där det finns vattentäkt. Ok
1-2 dygn anser mötet.
Göran Engström tog också upp angående soptunnorna där de är placerade. Skall
soptunnorna stå i blickfång vid infarten? Frågan diskuteras vidare.
Sopsortering. Skall vi fixa fler tunnor för detta?
Fråga kom om vi skall utvidga för fler tomter på området men det är inte aktuellt.
Ett antal personer har hört utav sig och vill skaffa stuga här. Hör utav er till styrelsen om ni
tänker sälja.
Kurs kommer i att ”syra grönsaker”. Meddela studieorganisatören Anne Sundström om vi
är intresserade. Bok Jenny Neikell ”Mat med jäst”.
Utfarten mot Edsgatan är svår, det är dålig sikt och bilarna har hög hastighet. Trafiken har
ökat efter att det byggts många nya bostäder på Edsgatan. Önskemål om
hastighetskontroller kom upp. Kaisa Högfeldt undersöker detta.
Det är svårt att ta sig fram på vägarna med rullstol, rollator och cykel. Frågan får diskuteras
vidare om vi skall åtgärda problemet med att göra en mittsträng utan grus.
Vid höstmötet kommer vi att utvärdera de olika aktiviteterna vi har i föreningen och beslut
fattas. Kom gärna med förslag på vilka aktiviteter vi skall ha, kul med nya idéer.
Ordförande avslutar mötet och tackar alla som kom.

Styrelsen.

