
Eklundsfältets koloniträdgårdsförening 
 
Anteckningar från Sommarmöte 10 juni 2017   
Plats: Föreningshuset Aklejan 
 
Arbetsdagar:  Fr o m hösten 2017 gäller att även nya medlemmar ska delta på 
arbetsdagar redan första medlemsåret. 
Avgiften för ej deltagande på arbetsdag har höjts fr o m årsmötet 2017 till 
350 kr/dag. 
Ordningsregler justerade sen årsmötet 2017: 
Årlig syn Stugägaren är enl stadgar och arrendekontrakt skyldig att bereda 
styrelserepresentant tillträde för syn och  
Årets syn kommer att genomföras onsdag 28 juni och/eller onsdag 5 juli  
från 17.30.  Kontroll  om toalett och kompost på lotten kommer också att ske.  
Trevligt om stugägaren finns på plats när vi kommer! 
Höjd på häckar, plank och staket: Vid årsmötet togs beslut att höjden ska ej 
överstiga 1,50 meter utom mot bilväg där höjden max får vara 1,80 meter som 
skydd mot buller och damm. Styrelsen har redan sätt en positiv utveckling mot 
lägre och välskötta häckar. 
Vår gemensamma sophantering: Vi drabbas alla av förhöjda avgifter därför att 
vi mixar allt möjligt i våra kärl. 
Hushållssopor enbart i avsedda kärl i gröna påsar eller restpåsar. 
Brännbart material - papper, trä, plast, frigolit i containern - inga hushållssopor. 
Elektronik, färg eller annat miljöfarligt avfall får ej slängas i någon av 
behållarna. Detta avfall körs av stugägaren till avfallsanläggning. Kort kan alla 
medlemmar som bor i Södertälje beställa. Övriga kan låna kort av Sirkka på 
tel 076-877 32 10. 
Högsta tillåtna hastighet i området = 20 km. Följ detta - med hänsyn till alla! 
Anmäl till styrelsen vid planerad försäljning innan kontakt med mäklare. Följ 
sedan det nya regelverket. 
Miljöcertifieringsarbetet Bronsnivån och vi strävar mot Silvernivån som ger oss 
högre rabatter på kommunens arrende till Föreningen men framförallt en 
hållbarare miljö. 
Föreningens Facebook grupp kommer att få förstärkt regelverk eftersom vi har 
haft problem med att vi drabbats av ovårdat språk och personangrepp. 
Information kommer till alla medlemmar under juni/juli via e-post eller brev. 
Vattenposter med egna anslutningar Med anledning av problem i våras med 
sönderfrysning av våra vattenanslutningar har Vattumännen tagit fram ett 
förslag för framtida anslutningar. 



Förslaget presenterades och ansvariga arbetar vidare på förslaget och 
återkommer till styrelsen med kostnadsförslag att besluta om samt tidsplan för 
genomförande. Stugägare kommer att beröras och får information när beslut 
är fattat om hur lösningen ser ut. 
Under sommaren vill vi att stugägare märker upp sin egen vattenanslutning vid 
vattenposten med lott nummer. Främst vid kommunal vattenpost (blå) men 
även vid sjövattenpost (röd). 
Förslag från medlemmarna: 
Gymnastik under sommaren Anette Åndevik erbjöd sig att hålla i detta. 
Miljötänk av våra röjningsverktyg Förslag att byta till att bränslet ska vara 
miljövänlig rapsolja eller liknande. Styrelsen undersöker kostnad för att byta ut 
röjsågar m fl verktyg till miljövänliga alternativ. 
Anslag på våra tavlor Anslag från styrelsen som gäller hela säsongen blir kvar. 
Men för att kunna ha aktuella meddelanden uppe måste alla som sätter upp 
anslag skriva datum, så att vi enkelt kan ta bort gamla meddelanden. 
Var och en som sätter upp ett anslag har också ansvar för att ta bort det! 
 
Styrelsen tackar för ett trevligt och givande möte och önskar alla medlemmar 
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