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1.

Mötets öppnande. Närvarande: Linda Bengtsson, Ann-Christin Broman, Jan Skoog

2.

Val av ordförande – Linda Bengtsson

3.

Val av sekreterare – Ann-Christin Broman

4.

Godkännande av dagordningen.

5.

Punkter som behandlats:







6.

Förberedelse inför möte med SAMO 29/1 enligt kallelse från Pia Anderberg.
• Arrendetiden vill vi ska vara 10 år
• Behålla stängslet
• Öppettider för allmänheten mellan ex 15 maj till 31 augusti, kl 8-20
• Vi vill kunna sälja till personer som är boksförda utanför Helsingborg
• Vad blir priset I arrende per kvadratmeter
• Om kravet på 30% odling kvarstår är det SAMO som ska kolla det
• Om areorna ska mätas om på alla lotter är det kommunen som får göra det
• Vad blir försäljning priset per kvm om vi skulle köpa loss marken från kommunen?
• Tillfartsvägar och träd/buskage runt koloniområdet, vem ansvarar för röjning och
grusning?
• Vart o till vem ska det anmälas in om vilken typ av avlopp alla har och att stenkistorna
är borta
• Kommer det att vara tillåtet att ha pool på sin kolonilott I framtiden? Vad hander med de
som fått dispens?
Sammanställning av punkter för dagordning till årsmötet i mars. Inbjudan skickas ut
kommande dagar tillsammans med dagordning av CJ.
Ny styrelse. CJ skickar ut ny förfrågan i samband med inbjudan till årsmötet.
Städning diskuterades då det blivit ganska dyrt (över 30 000kr för säsongen) Kan
städningen fördelas mellan medlemmarna under säsongen. Tar upp detta på årsmötet för
omröstning.
Kontroll av VA installation och borttagning av stenkista är gjord samt trädröjning etc, Detta
kommer att följas upp vid öppning av området i vår.
Styrelsen kommer att ta upp hantering av byggnadsmaterial på kommande årsmöte då det
slarvats en del med detta under året som varit.
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