
Minnesanteckningar från medlemsmöte med Måsnarens 
koloniträdgårdsförening  
Datum: 20170930 
Närvarande: Se bifogad närvarolista 
 
§ 1 
Öppnande 
Margareta Lindström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Nya medlemmar hälsades 
särskilt välkomna till vår förening. 
 
§ 2 
Dagordningen  
Dagordningen föredrogs och lades till handlingarna. 
 
§ 3 
Avhopp 
Information gavs kring att två ledamöter från nuvarande styrelse har sagt upp sig från det 
uppdrag de blev valda till, vid senaste årsmötet. 
 
§ 4 
Miljögruppen  
En representant, Elisabet Örtenberg Lönn, från miljögruppen informerade om gruppens 
verksamhet. Bland annat en kort beskrivning av de kriterier som gäller för att kunna uppnå 
grundnivå. 
Gruppens ambition är vidare att starta en studiecirkel, våren 2018. Övriga medlemmar i 
gruppen, som var närvarande, presenterade sig. 
 
§ 5 
Förslag och idéer  
Medlemmarna fick i uppdrag att i grupper diskutera samt komma med förslag på aktiviteter 
som medlemmar kan göra tillsammans. 
Alla förslag antecknades på blädderblock. Dessa anteckningar kommer styrelsen att 
diskutera under höstens styrelsemöte. 
 
§ 6 
Intern maillista 
Marja Jakonen fick i uppdrag att kolla med Rauni Hagsberg om hur långt hon har kommit 
med denna lista. 
 
§ 7 
Avfallshantering 
Medlemmar ombads att hantera sitt avfall på samma sätt som man hanterar den hemma. 
Dvs: brännbart i en påse (grön), övrigt i en annan (grå) glas, metall, plast lämnas dock till 
återvinning. 
Kemikalier, färger, vitvaror, möbler, virke etcetera måste alltid lämnas till återvinning. 



Föreningen bekostar att minst en gång om året beställa en container till arbetsdagarna där 
medlemmar ges möjlighet att avyttra avfall som inte är tillåtet att slänga i de behållare som 
finns på området. 
Medlemmarna röstade för att denna container endast står uppställd från lördag till söndag. 
Det finns möjlighet att som förening eller som enskild person, rätt att ansöka om ett kort som 
gäller på återvinningscentraler i Södertälje. Harriet Cederlund åtog sig att kolla upp vad som 
gäller och om möjligt skaffa ett kort. 
 
§ 8 
Underhållsplanen  
Helen Gustavsson informerade om de två arbeten som snarast måste åtgärdas. 
Det ena är att en av tankarna måste bytas ut. Det andra är att klubbhuset måste renoveras. 
Medlemmarna fick information om att detta kräver en stor insats beträffande arbetstimmar. 
Det kan även bli aktuellt att medlemmar krävs på ytterligare uttag av pengar för att kunna 
ekonomisera detta. 
 
§ 9 
Nya odlingslotter 
Styrelsen har för avsikt att verka för att öppna upp för fler odlingslotter. För detta krävs både 
kunskap, maskiner och eventuellt pengar. De medlemmar som har kunskap angående detta 
ombads av styrelsen att maila till föreningen mailbox och informera om vad de kan bistå 
med. 
 
§ 10 
Byggruppen 
En medlem, Eva Gabrielsson, efterfrågade den byggrupp som hon anmält intresse till. Helen 
Gustavsson tog på sig att kolla vidare i frågan. 
 
§ 11 
Avslut 
Margaret Lindström  tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid tangenterna 
 
 
……………………………………………………………. 
Helen Gustavsson  
 


