
Medlemsmöte på Måsnarens koloniträdgårdsförening 

2022-06-18 

 

Minnesanteckningar 

Plats: Klubbhuset 
Tid. 14:00 - 15:00 

Närvarande: Helen G, Leif G, Rauni H, Airi K, Marja J, Lilian O, Gunilla F, Anne K, Carina W, Gunilla B, 
Annica L, Julia P, Maarit M, Eva S, Anita H och Elisabet L. Ö. 

 

1.) Information från ordförande Elisabet. 
Det är viktigt att medlemmar som behöver kontakta styrelsen gör det på rätt sätt.  I första 
hand genom att ta kontakt på e-postadressen info@masnarenkoloni.se   
    alternativt skriva brev och lägga i den fysiska brevlådan på klubbhuset. 
    Det är olämpligt att använda facebook som kanal för kontakt med styrelsen. 
 
b) Överlåtelser 
Vi har haft sju överlåtelser i år. Vid flera tillfällen säljer medlemmar stugan genom mäklare 
utan att meddela styrelsen först. Mäklaren skriver kontrakt med en köpare som föreningen 
kanske inte kan godkänna som medlem och arrendator.  Säljaren ska be intresserad köpare 
att kontakta styrelsen först innan köp. 
Tips: Medlemmarna rekommenderas att ibland gå in på hemsidan och kolla alla regler som 
finns där. 
 
c.) Sophantering. 
Sopor sorteras fel. Det uppstår många problem med plaståtervinningen. Hantering av 
hushållssopor fungerar bättre. Vi kanske måste ha låsta avfallsbehållare? 
Papperspåsar till matavfall har vi inte fått. Elisabet beställer från Telge Återvinning. 
När det gäller åtkomst till återvinningsstationerna i Södertälje kommun med bil så gäller 
körkortet bara för boende i kommunen. Övriga kan låna ett besökskort från styrelsen. Även 
Maggan har ett kort för utlåning. 
Ett besökskort lämnas till Lilian O redan nu. 
 
d.) Övriga frågor (flyttad från punkt 4) 
Information om gräsklipparna. 
Den stora gräsklipparen fungerar inte och det är lång kö till serviceverkstad. Christer och 
Pertti har försökt laga den men inte lyckats. Vi funderar på att tillfälligt anlita en entreprenör 
för gräsklippningen. Frågan tas upp på styrelsemötet imorgon. Den lilla gräsklipparen 
fungerar någorlunda så Francisco har kunnat klippa en del områden med den. 
Medlemmar som har lie eller trimmer kanske kan hjälpa till med att slå gräset. 
 
 
Information om flismaskinen. 
Ingen ansvarig har tid att flisa just nu men det planeras utföras senare i sommar. 
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Lilian O är numera ansvarig för toaletterna och har fått en nyckel till förrådet där nycklar till 
övriga utrymmen finns. Städning av toaletter utförs vid behov. Vissa toaletter har brist på 
städmaterial. Lilian ser till att detta finns och även toalettpapper. Hon tvättar och byter 
handdukar också. 
 
Tid för syn. 
Anslås på anslagstavlan. 
Häckarna prioriteras framför grusgångarna för att tankbilarna ska kunna komma fram. 
De får vara max 160 cm höga och max 25 m breda. Grusvägarna rensas efter förmåga. 
 
Invasiva växter. 
Parkslide finns på fyra ställen i kolonilottsområdet. Tips vid borttagning. Gräv aldrig, ryck bort 
dem, lägg i plastsäck och kväv växten med övertäckande material. 
Lupiner är så gott som bortrensade från området. 
Kanadensiskt gullris ska huggas av innan frön bildas. 
Parksallad bör också tas bort. 
Jättebalsaminer som fanns vid gamla komposten är borttagna. Det blev sju säckar som 
kördes till Tvetatippen. 
 
e.) Gemensamma aktiviteter. 
Det blir ett midsommarfirande fredag 24/6 - 22. Kl. 10:00 kläs midsommarstången och kl. 
13:30 blir det dans och musik. 
Endast fyra ur trivselgruppen kommer att vara närvarande. De behöver hjälp att resa stången 
och fixa en fiskdamm för barnen. Alla deltagare uppmanas ta med sig björkris och blommor 
till midsommarstången. Man kan ta växter från området. Material finns i förrådet. Anita ser 
till att stången står stadigt. 
 

2.) Ersättning för den fällda lönnen.  

Det har kommit in många förslag: 
Valnötsträd, ornäsbjörk, buskar, berså, vanlig björk, snabbväxande träd som pil, solur, brunn med 
pump, skulptur i trä, soffor mm. 
Alla förslag kommer att presenteras på ett medlemsmöte i höst och beslut fattas då. 

 

3.) Föreläsningen av Lena Israelsson.  
Elisabet påminde alla om föreläsningen ovan som ska hållas i klubbhuset den 2 juli 2022 kl. 13:00. 
De som vill delta uppmanades att anmäla sig på info@masnarenkoloni.se eller till Elisabet direkt 
senast idag 18/6. 

Vid pennan 22-06-21 
 

Sekreterare 

Anne Kawecki 


