Kalmar Södra
Koloniträdgårdsförening

PROTOKOLL

Sommarmöte 20130721 i föreningslokalen
Ett 40tal kolonister kom till mötet.
Ordförande Per Fagerström hälsade alla välkomna.
Kassören Per Åkesson har låtit meddela att ekonomin är stabil.
Då Per nu har sin koloni till försäljning behöver vi en ny kassör till nästa år.
Det är ofta fullt på parkeringen under sommaren. Tänk då på att inte parkera längs
Floravägen för att inte blockera för utryckningsfordon mm. Varje kolonist ansvarar
för att informera sina gäster och hantverkare om vilka parkeringsregler som gäller
inom området.
Biltrafiken liksom hastigheten ökar i området.
En kolonist kommer att ta kontakt med kommunens serviceförvaltning om
möjligheten att låna gummigupp för att hålla nere hastigheten.
Tänk på dina grannar när du använder maskiner som för oväsen. Har grannen
gäster kanske du kan vänta med gräsklippningen.
Vi behöver fler som ställer upp med flaggningen. En flagglista att anteckna sig på
finns vid släpvagnen. Se även hemsidan, kolonikalmar.eu.
Sopstationen är endast till för hushållsavfall!!!
Ordföranden presenterade Ola som sköter om området i sommar. Du kan
underlätta hans arbete genom att låta honom hämta vatten på din koloni.
Om man upptäcker att något av enklare slag fattas eller gått sönder får man gärna
åtgärda det själv. Man kan även säga till Ola eller om det gäller större saker,
kontakta styrelsen. Mejla gärna styrelsen eller lägg ett meddelande i brevlådan på
dörren till föreningslokalen om du har synpunkter gällande vårt område.
Styrelsen kommer att sammankalla kvartersansvariga och lägga upp en strategi
för hur vi kan använda oss av kvarteren i vårt fortsatta arbete att få saker att
fungera på bästa sätt.
Gemensam stavgång söndagar kl.18.00.
Det blir ingen sommarfest i år. Ingen har anmält intresse för att hålla i
festligheterna.
Då vi har möjlighet att använda oss av studiefrämjandet vill vi ha förslag till kurser,
studiebesök, utflykter mm. Kontakta vår studieadministratör Mats Thunman.
mats.thunman@gmail.com
Mötet avslutades med kaffe.
Vid protokollet
Wiveca Dahlberg
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