
      

Minnesanteckningar fört vid Solängens medlemsmöte  

2022-07-24 kl 11:00 i Föreningshuset Solängen 
Närvarande: Räknade till 43 stycken kolonister från ett 35-tal lotter 
 
P1 Mötet öppnas 
Anneli öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
Läser upp lotter, varpå närvarande svarar. 
 
P2 Anteckningar 
Mötet beslutar att Våfflan skriver minnesanteckningar för mötet. 
 
P3 Information från styrelsearbetet 
Presenterar delar av verksamhetsplanen samt underhållsplanen 
Bom-frågan, förskönande av området, föreningshusets tänkta rabatt, ängar slå med lie, målning av 
föreningshuset, belysning på området, medlemsblad, anslagstavlan, hemsidan, budget med hjälp av 
Åke och Kenneth, skyltar om hundar, efterfråga om mentorskap för kolonister 
 
P4 Reviderande av ordningsregler 
Mötet fastslår, med viss förändring, att besluta på nästa årsmöte om de nya ordningsreglerna. 
En arbetsgrupp (delar av styrelsen och övriga medlemmar) har samverkat fram förslaget att föreslå 
årsmötet att fastslå reglerna.  
 
P4 Miljödiplomering  
Rapporterar om miljödiplomeringens nivå ”Brons-nivå,” och vad som krävs för att nå ”silver-nivå”. 
Mötet anser att vi ska sträva efter ”Brons-nivå” alternativt ”Silver-nivå” vilket troligen redan nu 
uppnås! 
Frågan om gräsklippning, på offentliga ytor diskuterades, vilket ska utföras till relevant höjd. 
Detta med aspekten på blommor o bins, samt utseende för oss och besökande. 
 
P5 Aktiviteter 2023 och Jubileumsfesten 2023 
Mötet ger förslag på aktiviteter: Besöka annan koloni, Fågelholksbygge, Insektshotell, Studiecirklar 
Inför Jubileumsfesten ska styrelsen se om det går att söka bidrag från kommunen. 
 
P6 Arbetsgrupper 
Gruppledaren kallas hädanefter ”sammankallande”. 
Laget är gemensamt ansvariga för de uppgifter som är behov att uppfylla. 
Erfarenheten i gruppen ska tas tillvara och spridas. 
Gruppen anpassar arbetsuppgifterna efter eget samförstånd och upplägg. 
 
P6 Efterfrågan om aktiva till olika grupper 
Miljögruppen efterlyser fler deltagande till dennes arbete, vilket är ca 2-3ggr/år 
Studiegruppen efterfrågar även dem fler aktiva, ca 2-3ggr/år 



Intresserade kan vända sig till Margareta på lott 54 
 
P7 GDPR 
Redogörelse om varför denna blankett behöves, och medgivande om att registrera uppgifter. 
 
P8 Medlemsavgiften extra 500 kronor 
Redogörelse om hur medlemsavgiftens extra avgift (vilket anslogs på årsmötet 2022) kan hanteras. 
Denna extra avgift ska vara erlagd senast när vattnet stängs av i oktober 2022 
Möjlighet till delbetalning finns, av nästa årsavgift 4000 kronor, ska vara erlagd senast 31 Mars. 
Detta då förbundets regelverk ska efterlevas. 
 
P9 Övriga frågor 

• Mötet önskade nya/kompletterande av skyltar om bastubad och fönster hantering i dusch. 

• En komplettering av sitt-pall och bänk, önskades i duscharna. 

• Gemensamt inköp av grus till områdets vägar ska undersökas. 

• Blomsterfotografering, Jitka lott 40 och 48 samt  Ann lott 41 tillfrågades. 

• Komposten är samtligas ansvar och måste hanteras på ett adekvat sätt. 

• Frågan om ett ”medlemskort”, för att vidimera vid behov, efterfrågades. 

• Information om hur kolonisten (som inte är skriven i Södertälje kommun) kan hantera 
tillgången till ”Tveta-tippen” och ”Returen” finns på hemsidan. 

 
P10 Mötet avslutas 
Anneli tackar för ett trevligt möte klockan 12:10 


