
Måsnarens koloniträdgårdsförening 

Medlems-/Informationsmöte 
 
 

Tid Söndag, 21 augusti 2022, kl 14:00 
 

Plats Föreningshuset, Måsnaren 
 
 
 
1. Vattengruppen informerar 

Rauni redovisade läge med vatten i marken på vissa ställen, det som vattengruppen har 
samlat in så här långt.  
Först och främst kom de fram till att det inte finns någon plan framtagen på hur man ska 
ta hand om vattensjuka. När det är klart kommer vattengruppen att redovisa sitt resultat 
av kartläggningen för kommunen för att diskutera åtgärder. 
Målet med denna aktivitet är att om man drabbas av vattensjuka ska man veta vad som 
gäller. 
 
Viktigt att alla berättar om de har vattenproblem på sin lott så att kartläggningen blir så 
rättvisande som möjligt.  
 
Det finns två sorters orsaker till problemen: det finns vattenådror som rinner och det 
finns grundvatten som trycks upp. Skillnaden: finns en åder så rinner den när man 
öppnar upp; grundvattnet trycks upp och står i marken.  
 
Gruppen har gjort en karta med var det finns vatten, var det är dränerat och hur det ser 
ut på olika ställen. Kartan är inte perfekt men en början för att ta diskussionen med 
kommunen. Styrelsen har även en dialog med Koloniträdgårdsföreningen för att få hjälp 
med att veta vad som gäller. 
 
En del av problemen ligger innanför, en del utanför föreningens mark, dvs kräver 
samarbete med kommunen.  
 
De ursprungliga kartorna hur dräneringarna har lagts i början finns inte längre. 

 
Elisabet visade på kartan vad man har hittat. Vid 3:an toalett finns en åder som är 
åtgärdat. Vid f.d. komposten nedanför toaletten finns ett dike som måste hållas rent så 
att vattnet kan rinna av; måste grävas ut varje år. Det är vår skyldighet att hålla denna i 
skick. Om det inte fungerar orsakar det problem i området ovanför pumphuset också. 
Brunn finns på 77:an. 

 
 
 



Brunnen på 39:an måste hållas i ordning. Kanske finns en källa norr om föreningens 
område, det är oklart var denna åder kommer ifrån. Fortsätter nog hela vägen ner mot 
sjön, oklart exakt hur vägen går. 106 och 107 har mycket vatten.  
 
Många har gjort sina egna lösningar, men det är inte optimalt. Det är bättre att vi har 
gemensamma lösningar och med det en klar bild över problem och befintliga åtgärder. 
Det är det viktigt att kontakta styrelsen/vattengruppen istället för att själv gräva eller på 
annat sätt åtgärda sina egna problem, för om man gör det kan det påverka någon annan 
längre ner och orsaka problem där istället.  
 
Det som ska rapporteras som problem är ställen där det är permanent blöta, även torra 
somrar. Att det tillfälligt blir blöta efter stora regn gör inget, det rinner av. 
 
Befintliga diken måste rensas regelbundet, för de fyller en funktion. Det ska ske 2 
gånger/år. Lättare på våren, när det inte är växt upp så mycket. 
 
Effekten av att vi har tagit bort lönnen har vi inte sett ännu.  
 
Anmäl om ni har kranar som rinner och läcker eller på annat sätt inte fungerar bra. Det 
kan bidra till problemen! Viktigt att styrelsen vet om det och kan åtgärda situationen.   

 
2. Arbetslag – Peter presenterar ett förslag 

Styrelsen har tagit tag i en gammal diskussion. Hur ska vi bäst hantera de gemensamma 
arbetsuppgifterna på arbetsdagarna?  
 
Peters förslag är att vi bildar mindre arbetsgrupper om 6 – 10 lotter som tar ansvar för 
sitt område och ställer gemensamt upp på arbetsdagarna. Den lilla gruppen har bättre 
koll på vem som deltar och engagerar sig.  
Som det är nu finns det folk som anmäler sig på morgonen, men sedan vet man inte vem 
som har varit med. Mindre grupper har bättre koll.  
 
Elisabet har ett litet förslag till:   
Vi tar inte bort de gemensamma arbetsdagarna som vi traditionellt har 2 x i april och 2 x i 
oktober. Istället bokar vi en dag i april, en i juni, en i augusti och en i oktober. Detta gör 
det lättare också att arbetsuppgifterna hamnar rätt i tiden. Inte allt kan göras t.ex. i april, 
för tidigt för att klippa häcken, inte heller i oktober. Lägga t.ex. ut en arbetsdag för 
häckklippning. Man kan ha en lördag och söndag vid varje tillfälle, lättare att vara med. 
Som det är nu är dagarna för täta inpå varandra, den 2:a dagen finns oftast inte lika 
mycket att göra som den 1:a.  
 
Arbetsgruppernas funktion och uppgifter kan variera, kanske beror på olika gruppernas 
läge i området eller personliga behov och intressen.  
 
Förslag att vi ses på ett möte till våren och beslutar om dessa förslag. 
 
I oktober vi kan ta arbetsdagarna för att köra och testa så att det inte dras på långbänk. 



Upplägget behöver diskuteras, t.ex. områden, storlek, arbetsuppgifter etc så att det blir 
rättvist.  
 
Viktigt att sprida information om detta på alla möjliga kanaler så att så många som 
möjligt får veta om det här! 
 

3. Elkostnader 
Elkostnader stiger, som alla vet, men det är svårt att vi inte vet vart de tar vägen. Just nu 
är det en ökning på ca 4.000 kr för första halvåret. Än klarar vi av det, men för framtiden 
vet vi inte.  
 
Använd inte den gemensamma elen för privat bruk annars än i nödläge!  
Om du behöver ladda batterier ta hem dem.  
 
El dras även på vintern för uppvärmning av föreningslokalen.  
Pumphuset orsakar förbrukning endast på sommaren. 
Pumpen används ofta. Skulle det vara mer ekonomiskt att skaffa en större tank?  
Kom ihåg att det är billigare att använda pumpen på natten, dvs att vattna helst inte på 
dagarna utan tidigt på morgon, sent på kvällen eller på natten.  
 

4. Efter lönnen 
Vi avvaktar med planering för att se om det blir blött eller torrt på den platsen. Fruktträd 
ska vi inte ha där utan istället på plätten bredvid föreningshuset för att där skapa en 
fruktträdslund.  
Alla andra förslag får vi avvakta med.  
Det vi kan göra nu är att t.ex. plantera lite buskar och växter som drar till sig fjärilar. 
Skönt också att ha en ledig och platt plätt där man kan göra saker, som t.ex. yoga eller 
leka.   
 

5. Ovälkommet besök 
Elisabeth berättade att någon har fått oönskat besök på verandan. Polisen kom faktiskt 
och kollade.  
 
Var observanta! Byt gärna telefonnummer med närmaste grannar i fall någon ser något.  
 
Förslag att vi kan sätta upp skyltar att det här är privat område för att göra besökare som 
promenerar här uppmärksamma på det. Framför allt nu på hösten, där folk går omkring 
med kassar.... 
Bra att det finns folk som sover över, det bidrar nog att hålla ovälkomna besökare ifrån. 
 

6. Övriga frågor 
Elisabet visade några invasiva växter, hur de ser ut: 
Jättebalsamin har vi nästan blivit av med. Denna är totalt förbjuden och måste utrotas. 
Ska stoppas i plastsäckar och köras till återvinning för särskilt omhändertagande.  
Parkslide går att kväva även om det tar tid, får inte grävas upp utan ska klippas och 
kvävas. Vi har nästan fått bort den. 



Kanadensiskt gullris ska bort. Klipp innan de går i frö!!!! Hopplösa rotklumpar! Klipp även 
hos grannen. Om du vill låt den stå i blom för humlorna, men klipp de sedan! 
Det inhemska gullriset ska INTE tas bort, var rädd om det, det är inte invasivt, älskas av 
fjärilar och humlor och många andra insekter och ska stå kvar.  (Kolla på nätet hur det ser 
ut, lite annorlunda blommor, lite mindre blad på stjälken.) 
 
Ska det finnas lås på sopcontainrarna? 
Det verkar som vem som helst slänger sina sopor (osorterade) i våra containrar. Med lås 
kan vi vara säkra att det inte är andra som slänger sina sopor hos oss. Elisabeth 
undersöker en gång till om det är praktiskt lösbart. 
 
Kompost 
Någon har lämnat en massa äpplen på sin kompost. Det drar till sig rådjur och annat. Det 
är inte bra. 
 
Det finns möjlighet att abonnera på en trådgårdstunna eller köra ut till återvinningen. 
Eget trädgårdsavfall ska man ta hand om på egen hand.  
Äpplen är inte bra att lägga stora mängder i en kompost.  
Varför inte dela med sig av frukt och annat som man har för mycket av till andra 
intressenter? 
 
Att odla 
I arrendekontraktet står att vi ska odla på våra lotter. Det står inte i stadgarna. Förslag att 
vi skriver in det i stadgarna, för nu finns det allt fler lotter där ingenting odlas. Om vi 
lägger in det i stadgarna kan vi följa upp det på ett annat sätt.  
 
Flisning 
När man flisar tagghäck finns taggarna kvar. Vad ska man göra med sitt häckavfall?  
 
Adresser 
Det är svårt att hitta i vårt område när man får besök som inte känner till området. 
Skulle vi kunna skapa namn för vägar och gränder? Kanske sätta upp kartor lite varstans i 
området? Kanske kan kopplas ihop med arbetsgruppernas ”kvarter”? 

 
Pallkragarna ser inte bra ut, de sköts inte. 
Vi kan jobba med det på höstens arbetsdagar, men det räcker inte. Kanske ett 
arbetsområde för en arbetsgrupp framöver? 
Bra att pallkragarna finns för annars blir det parkering hela vägen. 

 
Mötet avslutades kl 15:30. 
 
Vid pennan: 
Brigitte Orlowski 
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