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Protokoll styrelsemöte 

Linköpings Koloniträdgårdar  

org nummer 822003 - 6407 

13 september 2022  

Närvarande Annette Ingvarsson ordförande  
Örjan Roos, kassör 
Karoline Edoff, sekreterare 
Narcisa Kadric, Emmalund (suppl.) 
Samir Barsom Ullevi 
Riad Salem, Ullevi 
Monika Svärd (suppl.) 
Susanna Runell, Valla 
Pierre Svensk Valla (suppl.) 
Kinna Ekman, Ådala 
Elisabeth Eriksson, Ådala, 
Therese Johansson Ådala (suppl.) 
Terez Lindbring (administratör) 

 
Ej närvarande  
 

1. Mötets öppnande  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

2. Godkännande av dagordning  
Styrelsen fastställde den föreslagna dagordningen.  

3. Föregående protokoll 

 Fortfarande ingen återkoppling från kommunen vad gäller städning/avfall vid baden på Ådala och 
Emmalund. Inplanerat möte 1:a september fick bokas om. 

 Ordförande har sökt kommunen för återkoppling efter besök på Ullevi tidigare i våras men inte 
nått framgång. 

 Ordförande haft möte med kommunikatörerna. 

 Ordförande har haft möte med valberedningen och de bjuds in att träffa styrelsen i oktober. 

 Rundvandringen på våra områden påbörjades 25 augusti men fick avbrytas på grund av att 
styrelsemedlem och dess hund blev överfallna av en hund som smitit från en kolonilott. Skadad 
medlem och dess hund mår efter omständigheterna okej. 
 

4. Per capsulam-beslut sedan förra styrelsemötet  
Inga Per capsulam-beslut sedan förra styrelsemötet. 

5. Ekonomi   
Genomgång av bokförda fakturor till och med augusti för respektive område och administration.  
Uppmuntrar områdena att börja arbeta med budget och verksamhetsplan för nästa år.  

6. Arbetsutskottet  

 En arbetsgrupp kring parkering ska skapas.  

 Kommunen har avslagit föreningens ansökan om att kompostera matavfall med motivering att 
kommunen inte kan hantera våra koloniområden som enskilda hushåll. Detta innebär att 
kolonister som vill kompostera matavfall eller använda sig av bokashi måste lämna in en ansökan 
till kommunen.  
https://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/kompostering/ 

 
7. Skrivelser  

Fyra skrivelser har inkommit och återkoppling har skett. Merparten rör utarrendering av lotter. 
Föreningen har inför utarrenderingen haft dialog med jurist för att säkerställa handhavande. Styrelsen 
har även dialog med kommunen och Koloniträdgårdsförbundet.  

8. Områdesrapporter  
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https://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/kompostering/


 Emmalund - Haft haft plantbytardag och kommer ha äppelmustning. Det har påträffats obehöriga 
personer som försökt palla äpplen inne på lotter. Det har observerats spår av grävling runt 
plommonvägen. Möte med nya medlemmar är inplanerat 21 september.  
Området har fått möjlighet att överta en mindre stuga och efter dialog med kommunen får den 
förvaras på grönytan vid servicehuset på Äpplevägen över vintern tills permanent plats blir 
bestämt och bygglovet blivit klart.  

 Ullevi  

 Valla – Haft städ- och fixardag. Utöver områdesrepresentanterna deltog cirka 7 medlemmar. 

 Ådala – Vintertoaletten är lagad och utbytt. 
 

9. Bygglov  
5 stycken bygglov är hanterade 

10.  Överlåtelser  
8 stycken överlåtelser är hanterade 

11. Personal 
Säsongsarbetare för 2022 är avtackade. Dialog om intresse för arbete säsong 2023 är tagen.  
Arbetsgrupp utses för att utvärdera säsongen samt påbörja arbete med personalbehov 2023. 

12. Vattnen  
Byte av vattenkranar pågår av medlemmar på Ådala och Emmalund. Ådala flaggar att de kan behöva 
hjälp att hinna klart. Valla har inte fått in några intresserade medlemmar. Byte på Ullevi avvaktar vi 
med då majoriteten av granarna ligger nere i brunnar och dessa behöver lyftas upp innan byte kan ske. 

13. Avfall  
Sista tömning och hämtning av hushållsavfallskärl är vecka 41 för Emmalund och Ådala och vecka 43 
för Ullevi och Valla. Riskomposten stängs under vecka 43 på alla områden. 

14. Förbundet  
Inget att rapportera 

15. Regionen 
Inget att rapportera 

16. Kommunen 
Haft ett bra givande möte på plats på ett område med byggkontoret. De fick med sig diverse punkter 
att ta ställning till. Väntar på återkoppling från dem. 
Möte med fastighetsförvaltare 1 september blev uppskjutet – ny tid 14 september. 

17. Återkoppling från arbetsgrupper  
En möjlighet att återkoppla, ge en lägesrapport till styrelsen och eventuellt besluta att följa det som 
presenteras. Arbete i grupperna fortskrider, inget nytt att rapportera. 

18. Fortsatt arbete organisationsförslag  
Datum för dialogmöten med respektive område är inbokade. Ullevi är först ut den 22 september följt 
av Valla 26/9, Ådala 27/9 och Emmalund 3/10 

19. Punkter som informeras ut till medlemmar  
Ekonomi, vatten, avfall, kommunen samt kompostering matavfall 

20. Mötets avslutande  
Ordförande tackar för dagens möte. 
 
Protokollförare   Ordförande  
 

 
Karoline Edoff   Annette Ingvarsson 
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 Emmalund - Haft haft plantbytardag och kommer ha äppelmustning. Det har påträffats obehöriga 
personer som försökt palla äpplen inne på lotter. Det har observerats spår av grävling runt 
plommonvägen. Möte med nya medlemmar är inplanerat 21 september.  
Området har fått möjlighet att överta en mindre stuga och efter dialog med kommunen får den 
förvaras på grönytan vid servicehuset på Äpplevägen över vintern tills permanent plats blir 
bestämt och bygglovet blivit klart.  


 Ullevi  


 Valla – Haft städ- och fixardag. Utöver områdesrepresentanterna deltog cirka 7 medlemmar. 


 Ådala – Vintertoaletten är lagad och utbytt. 
 


9. Bygglov  
5 stycken bygglov är hanterade 


10.  Överlåtelser  
8 stycken överlåtelser är hanterade 


11. Personal 
Säsongsarbetare för 2022 är avtackade. Dialog om intresse för arbete säsong 2023 är tagen.  
Arbetsgrupp utses för att utvärdera säsongen samt påbörja arbete med personalbehov 2023. 


12. Vattnen  
Byte av vattenkranar pågår av medlemmar på Ådala och Emmalund. Ådala flaggar att de kan behöva 
hjälp att hinna klart. Valla har inte fått in några intresserade medlemmar. Byte på Ullevi avvaktar vi 
med då majoriteten av granarna ligger nere i brunnar och dessa behöver lyftas upp innan byte kan ske. 
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för Ullevi och Valla. Riskomposten stängs under vecka 43 på alla områden. 


14. Förbundet  
Inget att rapportera 


15. Regionen 
Inget att rapportera 


16. Kommunen 
Haft ett bra givande möte på plats på ett område med byggkontoret. De fick med sig diverse punkter 
att ta ställning till. Väntar på återkoppling från dem. 
Möte med fastighetsförvaltare 1 september blev uppskjutet – ny tid 14 september. 


17. Återkoppling från arbetsgrupper  
En möjlighet att återkoppla, ge en lägesrapport till styrelsen och eventuellt besluta att följa det som 
presenteras. Arbete i grupperna fortskrider, inget nytt att rapportera. 


18. Fortsatt arbete organisationsförslag  
Datum för dialogmöten med respektive område är inbokade. Ullevi är först ut den 22 september följt 
av Valla 26/9, Ådala 27/9 och Emmalund 3/10 


19. Punkter som informeras ut till medlemmar  
Ekonomi, vatten, avfall, kommunen samt kompostering matavfall 


20. Mötets avslutande  
Ordförande tackar för dagens möte. 
 
Protokollförare   Ordförande  
 


 
Karoline Edoff   Annette Ingvarsson 
 


 


 






[
  {
    "personal_id": "19847f6eb3fbd07a16310dd7b3343965ded5d6b8178eead6b3dcb5585107260c",
    "sign_ip": "94.234.113.148",
    "full_name": "KAROLINE EDOFF",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "94.234.113.148",
      "orderRef": "34a51830-20b9-40f6-8624-ee11e1d795c5",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "KAROLINE EDOFF",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "c0234ecffc5a1f0663ffe5e5dfef88dee9765ba692fb2fa72068b916b87c7ac7",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 567054
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-10-05 21:03",
    "sign_time": "2022-10-05T19:03:47.414Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll styrelsemöte september 2022.pdf\nStorlek: 567054 byte\nHashvärde SHA256: c0234ecffc5a1f0663ffe5e5dfef88dee9765ba692fb2fa72068b916b87c7ac7",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "396b2e4188c731a10449314696520b3b2ef2cc323d35479c3c2c1737712033ac",
    "sign_ip": "217.210.213.74",
    "full_name": "ANNETTE INGVARSSON",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "217.210.213.74",
      "orderRef": "c5abd7ce-6764-498d-b8c3-52ecf7fff90b",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "ANNETTE INGVARSSON",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "c0234ecffc5a1f0663ffe5e5dfef88dee9765ba692fb2fa72068b916b87c7ac7",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 567054
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2022-10-05 21:04",
    "sign_time": "2022-10-05T19:04:17.784Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Protokoll styrelsemöte september 2022.pdf\nStorlek: 567054 byte\nHashvärde SHA256: c0234ecffc5a1f0663ffe5e5dfef88dee9765ba692fb2fa72068b916b87c7ac7",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  }
]

		2022-10-05T19:05:10+0000


	



