Kalmar Södra
Koloniträdgårdsförening

PROTOKOLL

Sommarmöte 2014-07-27 vid dansbanan
Vice Ordförande Thomas Lundberg hälsade ett 40-tal kolonister välkomna.
Gångfartsområde
Sven Lind har varit i kontakt med kommunen om att få koloniområdet klassat som
gångfartsområde och vi har fått beslut om godkännande som gäller från den 15
augusti. Vi kommer att sätt upp skyltar och lägga ut information på hemsidan.
Byggplan
Styrelsen kommer att ta fram förslag till en ny byggplan som läggs som
komplement till våra stadgar. Den kommer bl a att innehålla: Ansökan till
styrelsen om bygglov, överenskommelse med grannar, vilka transporter som kan
komma i fråga inom området, meddelande om start- och slutdatum, hur stort ett
trädäck får vara, under vilken tid på säsongen vi kan göra större arbeten.
Släpvagnen
Vi provar om det går att ställa släpvagnen uppe vid parkeringen under sommaren
utan att inkräkta på för många parkeringsplatser. Vi får i så fall skaffa ett kullås
och hänga nyckeln på nytt ställe. Bokningslistan sätts på stora anslagstavlan.
Detta för att spara på trafiken ner i området och för att kunna ställa traktorn i
garaget. Förslag uppkom om att bygga om bortre delen av toalettbyggnaden och
garaget. Till det behövs ett tiotal frivilliga kolonister.
Bin
Det finns endast en kolonist som har bin. Om intresse finns för fler bikupor
anordnar Kalmarbygdens biodlarförening kurser under vintern. Margaretha
Bjerker tar emot anmälningar.
Höns
För den som är intresserad av att ha höns på kolonin kan vi även ordna en kurs
om hur man går till väga. Det går även att hyra höns över sommaren.
Toalett- och duschnycklar
Vi saknar en förteckning på vilka som har nycklar. Helén skickar ut en förfrågan
via E-post.
Sophantering
Från nästa år måste man skilja på brännbara och komposterbara sopor. Det gör
man genom att använda olika färg på soppåsarna. Styrelsen informerar när det
blir aktuellt.

Övrigt
Det blir mustning även i år. Adolf kommer att sätta upp listor när det blir dags. Vi
kommer samtidigt ha en växtbytardag.
Ett strömuttag kommer att sättas upp vid dansbanan.
Ola meddelade att lasarettet gärna tar emot äpplen från oss att dela ut på
avdelningarna. Vi kan lämna äpplena till Ola så ombesörjer han att de kommer
över till lasarettet.
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Det finns en hel del gammal dokumentation om koloniområdet i boden vid
dansbanan. Någon kanske är intresserad av att gå igenom materialet?

Slutligen skickade Mats Thunman med en fundering till alla medlemmar.
Styrelsen behöver våra synpunkter och visioner om framtiden för koloniområdet.
Nu när nybyggnation kryper inpå oss alldeles utanför området bör vi slå vakt om
vårt attraktiva område och se till att vi i första hand är en trädgårdsförening.
Mötet avslutades med kaffe.
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