
 

 

 

Medlemsblad Maj 
 
 

Rapport från styrelsemöte 
Vi har haft styrelsemöte och här kommer en rapport från det. 
Styrelsen har diskuterat och beslutat om verksamhetsplan för 2022, underhållsplan för området för 
2022 - 2027 samt studieplan för 2022 - 2025. Allt det kommer att redovisas här på hemsidan när de är 
reviderade och klara. Bra för alla att få veta vad som kommer att hända här på Solängen under den här 
säsongen och de närmaste åren. 
 
Önskemål från medlemmar 
Från medlemmar har det kommit önskemål om att köpa in ny 
dammsugare till föreningshuset och tydligt märka upp var grilltillbehör 
förvaras. Andra önskemål har varit att köpa in en s k ”Mullrik” som man 
kan rensa bort pinnar och annat grovt material från komposten med. Vi 
har tagit beslut om att tillgodose önskemålen snarast.  
 
Vad har styrelsen arbetat med under månaden? 
Förutom att ta fram de olika planerna har Anneli bland annat arbetat med att ta fram styrelsepärm och 
studiepärm. När allt material som finns till stöd för styrelsearbete är på plats blir arbetet smidigare och 
lättare. Anneli har dessutom genomfört utbildning i styrelsearbete.  
 

Utöver detta har Anneli och Kerstin arbetat bland annat med att rensa och fräscha upp i 
föreningshuset. Bengt har visat intresserade blivande kolonister vårt område. Anneli och Bengt har 
träffat nya kolonister och informerat om vad det innebär att köpa en kolonistuga. Bengt har fortsatt 
haft kontakt med representanter för dödsboet (lott 47).  
 

Flera koloniföreningar och stugföreningar har reagerat på höjda el-taxor för stugor. Trots att vi inte har 
tillgång till våra stugor under vintern gäller s k ”villataxa” för oss. Detta vill vi klaga på. Bosse kommer 
att representera Solängen när det gäller att tillsammans med de andra föreningarna göra en skrivelse 
för att klaga på detta.  
 

Medlemmar har önskat information från kommunen om invasiva växter och därför är har vi bjudit in 
kommunens rådgivare till oss. Kommunens rådgivare besöker området den 17/5. 
 

Framöver kommer Mats och Pelle att genomföra en kartläggning kring vattenposter och kranar i syfte 
att hitta möjligheter att förbättra och säkra upp kring vattnet. Anneli kommer att kontakta alla 
medlemmar kring belysning efter vägarna. Våfflan och Antti är ombedda att se över möjligheterna att 
skaffa en bättre bom till området. Arbetet med att anlägga ängarna kommer också att fortgå. Nästa 
steg är att hjälpas åt att gräva bort grässvål så att vi kan plantera ängsfrö. 
 
Önskemål från styrelsen 
När man köpte en kolonistuga ingick det att ingå i en förening. Det innebär att vi alla hjälps åt med 
uppgifter och uppdrag. Vi kommer att behöva mer hjälp. Är det ett bra förslag om varje arbetslag utser 
någon/några som vill hjälpa till? Det handlar om att engagera sig i miljögruppens uppdrag, bilda en 
studiegrupp eller andra ”småuppdrag” såsom att fotografera och skriva lite om växterna i Annas täppa 
i ett album. Vem vill göra det? Kontakta oss i styrelsen om du vill! 
 

Styrelsen består av 
Ordförande: Anneli Gustafsson, lott 11 
Vice ordförande: Kerstin Nordefors, lott 51 
Kassör: Bengt Perman, lott 54 
Ledamöter: Bosse Petterson, lott nr 7 och 
Valfrid ”Våfflan” Grape, lott nr 16 
Suppleanter: Mats Johansson, lott 24 och Pelle 
Gustavsson, lott nr 50.  
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