Kalmar Södra
Koloniträdgårdsförening

PROTOKOLL

Sommarmöte 2010-07-18 i föreningslokalen
Antal deltagare: ca 60 personer.
Ordförande Mats Sjöberg hälsade alla välkomna.
Till nästa år läggs ”loppisen” ner. Intresset är för dåligt.
Koloniområdena Berga och Norra överväger att anlita vaktbolag. Vi avvaktar tills
vidare då vi inte haft så många inbrott. Alla uppmanas att inte lämna något av
värde kvar när vi slår igen till hösten.
Gräsområdet Gullregnsvägen-Syrenvägen behöver göras om. Den stora
cypressen kommer att tas ner. Styrelsen vill ha in förslag till förändring av
området.
Mats och Margaretha håller på med omarbetning av ordningsföreskrifterna. Det
omarbetade förslaget tas upp till beslut på årsmötet.
Dansbanans innertak behöver någon form av ljudisolering samt en ny belysning.
Tack till Britt-Marie ”Bitte” för anordnandet av midsommarfesten som hade
många besökare. Datum för sommarfest ej fastställt. Bitte återkommer om detta.
Vi hade många deltagare på städdagen, 75 personer ställde upp.
Till höstens städdag kommer vi att köpa in stenmjöl som ska läggas ut i området
vid infarten. Vi kommer senare att fortsätta lägga ut stenmjöl där det behövs.
Alla som använder toaletterna uppmanas att göra rent efter sig, släcka ljuset, dra
upp gardinen och låsa.
Till nästa år kommer vi att återinföra en flagglista.
Mats föreslog att vi hjälps åt en kväll med att skyffla undan ogräs från gångarna i
hela området.
Styrelsen vill ha hjälp med att sätta upp ett nytt lås på grinden till skogen och att
sätta upp nya hastighetsbegränsningsskyltar.
Föreningen behöver två frivilliga som kan hjälpa till med gräsklippningen (mot
arvode).
Parkering inom området är förbjudet. Där gäller bara i- och urlastning.
Tänk även på att inte ställa för många bilar på parkeringsplatsen.
Utryckningsfordon måste kunna ta sig fram och alla måste kunna ta sig ut igen.
Att bli av med sitt trädgårdsavfall är problem för några. Styrelsen undersöker vad
som kan göras.
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Kassören meddelade att ekonomin är god.
Studieorganisatören har genom Folkuniversitetet skickat ut förslag till höstens
kurser. Finns även på anslagstavlan och på vår hemsida. Den 10 oktober
kommer vi att kunna få våra äpplen och päron sortbestämda. Om frukten mognar
tidigare kan man spara den i kylskåp.
Vi kommer även i höst ha möjlighet att lämna frukt till mustning. Adolf kommer att
sätta upp anslag med datum.
Peter Milton påminde om vår hemsida och uppmanade alla att lämna bidrag. Han
efterlyser någon som tycker om att skriva som kan hjälpa honom med att göra
hemsidan intressantare.

Mötet avslutades med kaffe.
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