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PÅLSTORP SOMMARBY
DAGORDNING STYRELSEMÖTE
2019-08-15
Agnetas kolonistuga #45 kl. 17.30-20.30
Närvarande: Agneta, Johan, Anki och CJ och Jenny (Skype)
Godkännande av dagordningen.
Uppföljning av förra mötet - sekreterare
Frågor att behandla:
● Arbetsgruppen - Nya arrendeavtalet
-Jan informerar om det nya avtalet.
-Ställt frågor om bland annat öppettider och prishöjningen.
Lilla grinden ska förses med skylt som hänvisar till andra grinden.
● Arbetslista "ll arbetsdagen
-Johan kopierar upp 3 stycken nycklar till kontoret i klubbstugan. Skickar kvitto till Anki. Peter och
Jonas behöver nycklar till styrelsens rum i klubbhuset
● Ekonomin
-Inväntar inbetalningarna för vatten.
● Investeringslistan 2019
-Anki kontaktar Linda om vem som grävde vatten för att kunna ta kontakt angående
vattenledningarna.
-Arbetsgruppen ska göra en inventering av behovet av förråd. Därefter kan Jonas och Peter
kontaktar Rolf och ser till att förrådet rivs och ersätts av en container. Ohlsson kan även sälja
container om vi vill. - Vi kommer riva gamla förrådet hyfsat snart.
● Arbetsgruppen
-Checklistan trädhöjd, häckar osv. inför hösten. Besiktning görs av Jonas/Peter 27/8.
-De som har höga träd kommer få krav på även alla andra åtgärder de behöver åtgärda. Agneta
skriver brev till samtliga 28/8.
-Stuga 37 - Vi går med på med på följande alternativ: 6800 kr på en faktura från ett företag(legalt
kvitto) där organisationsnummer, belopp, moms och företagets namn ska framgå. Det ska även stå
att detta är den sista åtgärden föreningen står för.
● Nya medlemmar - Sara Dirawi –Har betalat inträdesavgift och extra 2000 kr. Avgiften för avlopp
görs senast 31/12 2019.
● Kommunika"on med kolonister
-Stuga 36 och 38 har åtgärdsplan för rönnsumak.

2
-Stuga 49 kommer få påminnelse nummer 1 den 26/8 2019.
● Städ av toale@erna (Johan)
- Bättre information om hur man fyller på toalettpapper och pappershanddukar. Skylt ordnas med
info där det står att mer toalettpapper och pappershanddukar finns i Klubbstugan.
● Stuga #2- Vattenavrinning. Problem vid mycket regn. Jonas kontaktar stuga 2.
● Höstmötet
- Agenda – Avtalet (Jan) och ekonomi 2020 (Anki) samt investeringsplan (Johan).
- Påminn alla angående belysning så att alla köper egen.
- Vi håller på att begära in offert för vatten och vi har även planer på en vintertoalett. Jonas kollar
med stuga 2.
● Valberedningen
- Agneta träffar Linda i valberedningen 28/8 om att Sara Dirawi föreslås som sekreterare nästa år.
● Bygglovsansökningar
- Gert Andersson stuga 46 har ansökt om bygglov för ny stuga.
● Övrigt:
-Föreläsning om plast 15/8 deltog 10 deltagare plus 2 föreläsare. Bra uppslutning väldigt positivt.
-Flera nya ideer för aktiviteter med start 15/9 om vinterförvaring av sin trädgård. Finns stort intresse
för att ha öppet hus. Loppis-Halloween-Tips att ha aktiviteter på vintern som t.ex. för hundträning
för polisen. Betonggjutning nästa event.

Mötet avslutas
Johan vid pennan och Agneta som justerare

