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37 st kolonister närvarande

Protokoll fört vid Sommarmöte i Pålstorps Sommarby
1. Mötet öppnades
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande – Jan Skoog
Val av sekreterare – Malin Andersson
4. Val av justeringsmän – Kerstin Andersson stuga nr 41
Anita Oscarsson stuga nr 10
5. Rapport från Samorganisationen

Jan informerar om SAMO:s senaste möte. Det blir avslag i frågan om VAfrågan. Ett överklagande gick ej igenom. Ev. kommer föreningen att ansöka om
borttagning av septitankar. 2014 kan vi bli tvungna att avlägsna dem.
 Stenkistorna ska vara borta 1 januari 2016. Vattnet ska istället vattnas ut i
trädgården. Bestämmelserna om detta kommer från miljönämnden.
Det är sen upp till styrelsen att se till så att reglerna uppfylls.
 Nya gemensamma stadgar ska skrivas som kommer gälla alla föreningar. Ex.
kommer styrelsen få lova att gå in i stugorna och se efter så att allt efterlevs.
 Frågan om det är tillåtet med dusch, tvättmaskin och diskmaskin kom upp. Det är
det inte.
 En utsedd grupp håller på att ta fram offert och kostnadsförslag på borttagning av
septitankar och stenkistor.
 30% av kolonilotten ska vara odlingsbar.
 2011-12-12 skickade SAMO ut ett förtydligande om regler om altaner. Detta finns
att läsa i protokollpärmen i klubbstugan.
6. Information från styrelsen
 Brandförsvaret informerade på SAMO:s möte. Pålstorp har ingen siffra i sin
adress. Därför är det svårt för bla sjuktransporter att hitta rätt.
Stadsbyggnadsförvaltningen jobbar på att ta fram en siffra till föreningen.
 En extra skylt vid föreningens lilla grind önskas. Alla är överens om att en extra
skylt är bra.
 Varje stuga ska ha brandvarnare. Även en pulversläckare rekomenderas att
införskaffas av varje kolonist. Ett tips är även att använda sig av timer till
kaffekokaren.
 Styrelsen vill ha en kopia av försäkringen på stugan av alla nya kolonister. Förslag
på att föreningen skaffar en försäkring som innefattar alla stugor kom upp. Holger
kollar om detta är möjligt.








Föreningen har köpt in 3 st nya kärror, för transport till och från stugan. De gamla
skottkärrorna kommer att säljas till kolonisterna.
Föreningen har sand till försäljning. Fungerar det inte med betalningen så
kommer hemtagning av sand att avbrytas.
Upptäcker ni att något är sönder, eller saknas så meddela styrelsen.
Rolf har köpt in en bättre begagnad gräsklippare till föreningen.
Taket på toaletten läcker in. L-Å kan inte hitta något läckage. Kan det bero på
dålig ventilation? Ev. kommer en fläkt att sättas in.
Styrelsen uppmanar alla att rensa ute i gångarna.


7. Motioner – Inga motioner hade kommit in.
8. Övriga frågor
 Större parkering på utsidan. Jan är i kontakt med Kommunen om detta, men det
tar tid.
 En askkopp till lilla toaletten.
 Bättring av sopsorteringen
 Singel till gångarna behöver köpas in. L-Å kollar upp pris.
 Försäljningen av skottkärror börjar:
Nr 5 köps av Hjördis i stuga nr 50
Nr 1 köps av Kjell i stuga nr 38
Nr 8 köps av Malin i stuga nr 49
Nr 9 köps av Maria i stuga nr 24
9. Mötet avslutas

Jan Skoog

Malin Andersson

Ordförande

Sekreterare

