
Eklundsfältets Koloniträdgårdsförening 

 

Anteckningar från Sommarmöte söndag 3 juni 2018 kl 13.00 

Ca 60 personer hälsades välkomna till sommarmötet av styrelsen genom Jan-
Eric Rönnholm. Det serverades kaffe med hembakt bröd. Tack alla ni som 
arbetade i köket och Hillevi för goda bullar. 
 
Sirkka Harju informerade om  

• Miljöcertifiering mot silvernivån. Hon delade ut en blankett om vilka 

prioriterade uppgifter som är kvar att göra. Vi lägger även ut detta på 

hemsidan. Till hösten kommer representant från Koloniförbundet för 

inspektion. 

• Tusen trädgårdar 1 juli informerade Barbro Lind om. Vill du vara med och 

visa din trädgård ska du anmäla dig till Barbro via sms/telefon. Visningen 

är mellan kl 13-17 och en vimpel markerar vilka trädgårdar som är med. 

Vi annonserar också i lokalpressen att vi deltar. Caféet kommer att vara 

öppet till ca kl 15.  

• Säsongens föreläsningar presenterades och finns på hemsidan och 

anslagstavlor. 

• Sirkka informerade kort om vår ekonomi - främst om förbrukning av el 

och vatten för Aklejan, gatubelysning och kommunalt vatten.  

Bert Ehn, Programkommittén bad om hjälp till Midsommarfesten till att plocka 

blommor och löv (träff kl 18.00 dagen före).  Hjälp att klä stången på 

midsommarafton behövs också och till tombolan vid Aklejan på 

midsommaraftonen. Lista skickades runt för att hugade skulle anteckna sig. 

Benita Niiranen ville veta hur man tyckte det fungerade med en arbetsdag på 

våren mot tidigare två – det tyckte medlemmarna var pos 

 

itivt och förstod behovet att fortsatt ha två höst-arbetsdagar. 

Hon pratade också om egna parkeringar som ska underhållas men också att de 

som ej har bil kan sätta upp en skylt om ”tillfällig gästparkering” och vi ska även 

använda platsen för gamla komposten, så att vi slipper parkeringar på 

gräsmattor och planteringar. 
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Containern för grovsopor fylls fortfarande med icke brännbart material och 

impregnerat virke och stora soffor. Benita undersöker om Tveta har skyltar 

med ”Vad som är tillåtet att slänga” i brännbart. 

 

Ingrid Uddén Informerade om att nya arrendekontrakt för vissa medlemmar 

som genom överlåtelse tillkommit de senaste 5 åren. Allt pga nya 

personuppgiftslagen GDPR och att vi måste makulera gamla kolonisters 

personuppgifter (berör 72 medlemmar). Brev skickas ut när det blir dags. 

 

Styrelsen vill ha hjälp med en finare/trevligare skylt/vägvisare upp till Aklejan. 

Vem kan måla, snickra, gjuta en spännande skylt t ex med blomman Akleja. 

Tas tacksamt emot. 
 
Den obligatoriska Allmänna Synen av våra gångar, vägar, häckar i området 
kommer att ske V27 (2-8 juli) av representanter från styrelsen. 
 
Valberedningen Roland Jansson och Anette Åndevik uppmanade alla 
medlemmar tänka till om de kunde bidra med kunskaper och arbete i 
kommande styrelse. Under sommaren går Roland och Anette runt och pratar 
med er. 
 
I år har vi ett kvartersprojekt med medlemmarna från L, M, N, X (28 lotter) som 
är ett arbetskvarter för att sköta sina allmänna marker. Vi fick en information 
om att det fallit väl ut och fortsätter arbetet under säsongen. 
 
Därpå följde ett grupparbete för alla närvarande indelat i max 6 grupper (karta 
över Föreningens 174 lotter bifogades) där man inom gruppen skulle diskutera: 
 
Vilka områden blir nästa kvartersprojekt (förslagsvis bestå av 20-25 lotter)? 
Arbetsuppgifter för kvarteret och arbetsansvarig? 
Kunskaper och intressen hos oss kolonister och hur kan vi på bästa sätt 
förmedla och delge det till varandra? 
Hur är det att vara kolonist på Eklundsfältet? 
 
Inlämnade svar enligt nedan, som styrelsen tar till sig och bearbetar i någon 
form: 
- Tommy Olsson, Lökstigen 5 – duktig på datafrågor och bra matlagare 
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- Hjälper till i örtagården och i caféet, ingår i miljögruppen – tycker det är 
”toppen att vara kolonist” här 
- Tycker att kvartersprojektet inbjuder till grann-konflikter och orättvisor 
- Vackert område, dock behövs bättre uppstyrning från styrelsen samt bättre 
Kommunikation mellan styrelse/kolonist. 
-Vi tycker det är bra att jobba inom våra ”egna områden/kvarter” 
Vi kan dela ut arbetsuppgifter med varandra när vi vet. Bra att vara kolonist här 
- Vi vill ha arbetsdagar som förut och inte ändra till kvartersprojekt. Vi tror att 
det kan bli bråk mellan de som skall arbeta och svårt för dem som bara 
kommer på helgerna. Tommy Olsson är duktig på datafrågor och kan laga mat. 
Britt-Marie Holst, C5, är duktig på att sy. Vi gillar området. Det är mycket 
vackert och trevliga människor. 
- Förslag till projektområde G, H, I. Förslag arbetsuppgifter till kvartersprojekt: 
snygga till gamla komposten, besöksparkering, hyresparkering och vid vägen 
och grusgångar. Mina intressen och kunskaper: Jag klipper gräs och häck, är 
självlärd och kan litet om mycket – har inte något special-intresse. 
Det är bra att vara kolonist här med mycket eget ansvar. De som är hundägare 
känner sig ifrågasatta av styrelsen. Gunilla tycker mycket om Sirkka och hoppas 
att hon orkar. Vi andra stämmer in 
- Förslag till projektområde: V, S, R områdena nedanför Aklejan.  Att vara 
kolonist här – Det bästa som finns. 
- Ta hand om dagvatten och dränering. Torrlägga träsket. 
När vi skriver nya kontrakt ska man placeras i någon grupp – typ teknik, miljö 
osv. 
- Förslag till projektområde: O, P, J inlämnat av grupp Björn Carlberg 
- Förslag till projektområden: A, B, C, D Ny grupp U, T, S, R, Q Ny grupp E, J, P, 
O, V  Ny grupp F, G, H, I, K. 
- Ny musikanläggning behövs, då den gamla (nuvarande) är sedan 60-talet och 
kontakter mm är otidsenliga – förslag från Bert A. 
 
Efter avslutat grupparbete tackade styrelsen för visat intresse och 
medlemmarnas engagemang och önskade 
Trevlig Sommar 
 
Vid pennan: 
 
  Ingrid Uddén, sekreterare 
 



 
 
 
 
 
 

 


