
Måsnarens koloniträdgårdsförening 

Medlems-/Informationsmöte 
 
 

Tid Söndagen, 8 oktober 2022, kl 14:00 
 

Plats Föreningshuset, Måsnaren 
 

 
Allmän information: 

• Styrelsen kommunicerar endast via hemsidan och anslagstavlan i området. Styrelsen 
kommunicerar INTE via Facebook. Kolla regelbundet på dessa platser för att inte 
missa viktiga datum. 

 
• Vattengruppen har rensat och grävt i diket och hittat flera rör. Arbetet fortsätter 

genom att rensa i diken. Fungerar inte det måste de titta vidare.  Det känns att det 
går åt rätt håll. 

 
• Gullregn utanför stuga 121 togs bort. Akta! Gullregn kan vara allergiframkallande och 

man får akta att barn inte äter ärtorna. Det finns hybridgullregn som inte är giftiga, 
det är oftast dessa som planteras på offentliga platser. 

 
• Trädgårds-en kan orsaka päronrost, en besvärlig sjukdom som sprider sig. Kan ev 

även sprida sig till äpplen. I vissa delar av Sverige kan man pga detta inte odla päron. 
Därför ska alla enar bort. Generellt ska vi i över huvud taget inte ha barrträd på 
lotterna. 

 
• Igen har det skett stölder. Uppmaning till alla att vara observanta! 

 
Sophantering 
Hushållsavfall fungerar bra. Plast- och glasåtervinningen fungerar inte. Det finns allt möjligt 
skräp i dessa containrar. Vad händer om vi tar bort dessa? Kommer folk slänga allt i 
hushållssopor istället? Hur ska vi lösa det? Inför hämtning behöver vi kolla att det inte finns 
något i containern som inte får finnas där. Vem kan göra det?  
Vilka krav har Telge Återvinning? När de tömmer återvinningsstationer i bostadsområden på 
stan kan de inte kolla och vägra. Kan vi fråga hur de egentligen gör? På kontoret är de ofta 
medgörliga, chauffören verkar dock ha andra instruktioner/uppfattningar.   
Magnus, stuga 15, kommer kontakta Telge Återvinning och försöka reda ut detta. (Tack, 
Magnus!) 
Ska vi ha skyltar även på arabiska för att underlätta där människor ev inte förstår? 
 
Ekonomi 
Vi klarar budgeten än så länge. Största posterna är sophantering/återvinning och elen. I år 
betalar vi ca 6000 kr mer än förra året (fram till augusti) för el. Trädgårdsvård (klipparen 
sönder) och trädfällning har vi fått en extra utgift på 37000 kr. Vi klarar oss, men nästa år 



kommer avgiften att höjas. Alla kostnader stiger pga inflationen, dessutom måste vi avsätta 
pengar till underhåll.  
Sophantering kommer vi stänga under vintern, vilket ger en viss besparing. Sista tömning 
beställs efter den 17 oktober, vår arbetsdag. (Tidigare har vi betalat året runt.)  
 
Underhåll 
Vår anläggning är nu drygt 40 år gammal. Vissa åtgärder kan komma behöva tas i en snar 
framtid. Bevattningsanläggning, pumphuset, föreningshuset vet vi, kanske annat behöver 
göras, allt detta ska läggas in i budgeten. Även dräneringsarbetet kan komma orsaka 
kostnader. Vi måste göra en riskbedömning för att kunna prioritera. T.ex. har någon 
uppmärksammat att ett toahus behöver underhåll. Bra att meddela dessa observationer till 
styrelsen.  
Kan en förvaltargrupp ta på sig ett ansvar? 
 
Att skriva en motion 
Skriv gärna motioner inför årsmötet! Instruktioner finns även på hemsidan (länk: 
https://masnarenkoloni.se/for-medlemmar/motioner-till-arsmote/). Årsmötet kommer då 
besluta om varje enskild punkt med svaret ja, nej, eller parkera. Viktigt att motionen är 
skriven på ett bra och enkelt sätt. Observera att motionerna måste vara hos styrelsen minst 
4 veckor innan årsmötet.  

Att skriva en motion till årsmötet 
En motion måste vara styrelsen till handa minst fyra veckor före årsmötet. 

• Rubrik 1: Motion till Måsnarens kolonis årsmöte 2023 
• Rubrik 2: Innehåll 
• Bakgrund 
• Motivera 
• Förslag i att-satser 
• Underteckna med namn och lottnummer 

Om du har flera förslag, skriv flera motioner. Tänk på att styrelsen, och senare 
årsmötet, måste veta vad de ska ta ställning till. Var alltså tydlig när du formulerar 
att-satserna. Skicka till styrelsen via info@masnarenkoloni.se 
 
Exempel: 
Motion till Måsnarens kolonis årsmöte 2023 
Plantera fler fruktträd i äppellunden 
 
Vi har redan påbörjat en äppellund bredvid klubbhuset. Det finns plats för 
ytterligare fruktträd förutom de tre som redan finns där. Dessutom finns ett 
insektshotell i närheten som underlättar pollinering. Jag tycker att föreningen bör 
plantera tre träd till, varav ett päronträd. 
 
Jag föreslår 

• att föreningen köper in tre fruktträd till för plantering i äppellunden 
 
Elisabet Örtenberg Lönn lott 63 
 



 
 
Arbetsdagar nästa år, dvs 2023 
Elisabet visade förslag på datum och aktiviteter  
 
Lördagen den 22 april arbetsdag kl. 9-13 
årsmöte kl. 14.00 
 
Söndagen den 18 juni arbetsdag kl. 13-17 ”häckklippardag” 
Umgängeskväll 
 
Lördagen den 26 augusti arbetsdag kl. 9-13 
Skördefest 
 
Söndagen den 8 oktober arbetsdag kl. 10-14 medlemsmöte 
 
Tillkommer: två medlemsmöten förslagsvis i juni och augusti 
stänga av vattnet sista helgen i oktober 
Vattenavstängning brukar ske sista helgen i oktober. Beroende på vädret kan det dock bli 
bråttom och behöver göras tidigare. Likaså när vi sätter på vatten på våren, det blir inte alltid 
som vi planerar beroende på temperaturerna.  
 
Förslag till arbetslag 
Som styrelsen nämnt tidigare ska vi försöka bilda arbetslag som får vissa ansvarsområden. 
Styrelsen kommer jobba vidare med förslaget under vintern. Ska vi ha ”revir/kvarter” eller 
istället vissa arbetsuppgifter över hela området som fokus? Styrelsen funderar vidare på det.  
 

 



 
Styrelsen vill gärna veta vad alla tycker om förslaget. Skicka gärna till styrelsen dina 
synpunkter och förslag.  
Hur ska vi binda in medlemmar som inte är intresserade/inte vill eller kan engagera sig? Det 
kommer påverka arbetslag och bördan på medlemmarna. Och hur ska kontrollen inom 
arbetslaget gå till när medlemmar inte sköter sina åtaganden? 
 
Hur kan vi motivera människor som kanske inte känner sig delaktiga av olika anledningar, 
inte känner sig hemma med det svenska språket, den svenska kulturen?  
 
Viktigt att lägga upp gemensamt arbete så att det blir roligt att delta, som t.ex. fika och 
lunch.  
De gemensamma arbetsdagarna ska inte tas bort! 
Syfte med arbetslagen är dels att göra det lättare att komma i kontakt med sina grannar 
genom gemensamma uppgifter samt att vissa uppgifter kan pågå under hela säsongen, inte 
bara på arbetsdagarna. Dessutom blir det en möjlighet till avlastning för styrelsen, att inte 
behöva driva alla frågor. Eftersom detta i dagsläget inte är möjligt blir vissa frågor liggande.  
  
Det kan vara lättare för människor att bli aktiva i en mindre grupp med människor i sin 
närhet istället för den stora föreningen.  
Är arbetslag ett bra alternativ, eller bättre att planera fler arbetsdagar? 
Många föreningar har sådana arbetslag och det fungerar väldigt bra. 
 
Målet: en karta med indelning och en uppgifts/ansvarsbeskrivning för arbetslaget. Peter 
visade ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Styrelsen kommer förbereda ett förslag till 
årsmötet. 
 



 
(Exempel på hur en arbetslagsindelning med uppgifter kan se ut) 
 
Om en medlem vill göra arbetsinsats på egen tid kan man kontakta styrelsen i förväg och 
stämma av uppgifter och tidsram. 
 
Benämna vägarna 
Att sätta upp skyltar är dyrt. Vi skulle kunna tillverka själva. Man skulle kunna tänka sig att ta 
fram en karta som ger oss en överblick och som alla kan orientera sig efter. Det skulle 
underlätta för vår egen kommunikation också t.ex. när vi har uppgifter på arbetsdagen, så vi 
vet vilket område man pratar om. 
Vi kan gemensamt hitta på namn på de stora vägarna och sedan i varje gränd de som bor där 
själva. 
 
  



Rapport från pallkragegruppen 
En liten grupp på 6 personer har börjat ta hand om de 7 pallkragarna som står längs vägen 
framför föreningshuset. De har nu börjat med att plantera i pallkragarna och fördelat 
arbetsuppgifterna. Konceptet är att varje pallkrage ska gestaltas individuellt, men att vissa 
komponenter är gemensamma för att ge ett sammanhållet intryck. Kan gruppen få lite 
pengar för att köpa in växter och lökar? Det ska ordnas. 
 
Nya medlemmar 
Cecilia (nr 30) och Håkan och Eva (nr 123) är nya på detta möte. Välkomna! 
 
Övriga frågor 
Det går bra att riva/klippa ogräs utanför häckarna, man måste inte rensa/gräva upp. 
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