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1. Mötet öppnades.
2. Stadgarna godkändes.
3. Dagordningen godkändes.
4. Till ordförande för mötet valdes Jan Skoog.
5. Till sekreterare för mötet valdes Ann-Charlott Aadalen.
6. Att justera protokollet valdes Elisabeth stuga 45 och Linda Stuga 53.
7. Holger redovisade den ekonomiska rapporten.
8. Från SAMO fanns inget att rapportera då VA frågan är nerlagd.
9. Lekplatsen ska rustas upp med ett nytt lektorn och sandlåda till nästa vår. De stolpar som finns där
idag ska monteras ner och forslas bort.
Gungorna vid lilla toaletten tas bort på grund av slitage. Lilla toahuset är målat och staketet bakom är
ändrat.
Vid lilla toan har genomströmsbrytaren bytts till en varmvattenberedare så nu är det varmt vatten till
duschen.
Klubbstugan är nu låst så att endast styrelsen kan öppna. Vid behov att komma in i klubbhuset
kontakta någon i styrelsen som öppnar åt er.
Vägskylt till lilla grinden. Ännu inget beslut fattat om hur det blir.
VA frågan angående anslutning till våra gemensamma toaletter och duschar så kräver Gullvången en
summa av 50.000:- för en tidigare grävning. Detta kan inte föreningen gå med eftersom föreningen
inte har beställt ett sådant arbete. Möjlighet att ansluta till deras avlopp finns alltså men det kvarstår
att komma övrerens om en lösning angående deras krav.
Container för trädgårdsavfall bokas till mitten av september och kommer att stå där ca 3 veckor.
Angående Williams stuga så informerades att den handhas av kronofogden och när försäljning sker
tar de kontakt med Jan Skoog.
10. Inga motioner inkomna.
11. En fråga ställdes om det som tidigare sagts om att få tillgång till att gå in i den enskildes stuga.
Det förtydligades på mötet att så inte kan ske om kolonisten inte ger sitt medgivande.
Frågan om VA till den enskilde kolonisten kom upp och där är inget nytt beslut utan det ska nu upp
till miljönämnden för diskussion.
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Taket i tvätten ska kollas ytterligare. Troligen inget läckage utan man ska undersöka om det kan bli
avhjälp med någon slags ventilation.
Önskan om mer singel i gångarna framkom. Det var också de som tyckte att om det är för mycket kan
det bli svårt att gå och framföra en rollator m.m. Styrelsen kommer att diskutera det senare.
12. Mötet avslutades

Vid protokollet
Ann-Charlott Aadalen

Protokollet justerat

……………………………………………….

……………………………………………………..

Elisabeth stuga 45

Linda stuga 53

