
Motioner till årsmötet 2022  Bilaga

Återremitterade till styrelsen vid extra årsmöte den 21 augusti 2021

1.

Stockholm 20 oktober 2020

Motion till Måsnarens kolonis årsmöte 2021

OM OCH NYBYGGNAD

Att vi ska bevara områdets karaktär och särart vid om och nybyggnad, så att området inte förvanskas

utan behåller sin karaktär av kolonistugor.

Vill att årsmötet beslutar att föra in detta i våra stadgar och regler.

Marianne Cederlund

Styrelsens svar:

Styrelsen föreslår att en mening om koloniområdets karaktär skrivs in Ordningsregler, Byggnation.

Se styrelsens förslag till tillägg i Ordningsregler.

2.

Motion till Måsnarens koloniträdgårdsförening

Årsmötet 2021-05-15

Ang. Dusch

För att höja standarden och värdet och därmed också höja värdet på stugorna bygga ett hus med

dusch, vattentoalett och tvättmaskin förslagsvis vid klubbhuset. Ser man till andra koloniområden

runt om oss är priserna oftast högre när standarden höjs på områdena.

Jag föreslår

Att Bygga ett hus typ barack vid klubbhuset med året runt vatten, duschar med myntinkast,

vattentoalett för att slippa mulltoan och en tvättmaskin också med myntinkast. Blir det för dyrt med

kommunalt vatten och avlopp så kanske bara sommarvatten.

Carina Hellberg

Stugnr / lottnr 35

Södertälje 2021-02-02

Styrelsens svar:

Styrelsen yrkar på avslag med hänvisning till de mycket höga kostnader en tillbyggnad med dusch

skulle innebära. En sådan tillbyggnad skulle kräva en extra utdebitering på minst 3.000 kr per

medlem.



3.

Motion Måsnarens koloniförenings årsmöte 2021

Ingen biltrafik under vinterhalvåret i området

Eftersom biltrafiken är tillåten hela året körs gruset på våra vägar ner när vägarna tinar under

vinterhalvåret.

När gruset körs ner, som det har skett nu, måste vägarna förses med nytt grus (vilket innebär stora

kostnader), eller dammbindas med salt (vilket kan påverka grundvattnet) eller så dammar det även

om man kör mycket långsamt. Trafikverket kallar dammen för en sanitär olägenhet (Dammbindning

av grusväg – Trafikverket).

Idag blir den nedkörda vägbanan dessutom så hård att det inte är möjligt att hålla efter ogräs.

Mitt förslag till beslut är att all biltrafik i området förbjuds under vintern (till första städdagen eller

tills vattnet sätts på) och för att genomföra beslutet byts bomlåsen under vintern ut mot lås som

styrelsen har hand om.

Britta Müller

Styrelsens svar:

Styrelsen yrkar på avslag. De problem motionsställaren nämner är påtagliga, därför står i

ordningsreglerna att biltrafik bör begränsas så långt det är möjligt. Styrelsen menar dock att biltrafik

under vinterhalvåret är sparsam och att det är värdefullt att föreningens medlemmar vistas på

området även under vintern. Parkeringen utanför området är inte ett alternativ för den som vill sova

över. Nyttan av att kolonister rör sig i området är större än de negativa effekterna av bilkörning, därför

yrkar styrelsen på avslag.


