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Ullna-Nytt
Nyhetsbrev 2/2014 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening
april 2014

Välbesökt årsmöte

Stort tack trogna Gertrud!

Årsmötet ägde rum den 15 mars. Protokoll från
mötet sätts upp på anslagstavlorna och läggs ut på
webbplatsen när det justerats.

Gertrud Persson har under sju år ställt upp som
områdesansvarig på norra området. Stort tack
Gertrud för att du ställt upp i ur
och skur, hjälpt till att handla till
såååå många arbetsdagar, klippt
allmänningar med mera!! Det
blir svårt att ersätta dig Gertrud!
Men Metec, tomt 44/45 kommer
att göra ett försök genom att
arbeta för två, så får vi se hur det går. Dessutom har
Metec stöd av de övriga två områdesansvariga
Kristoffer och Weine.

På årsmötet beslutades att gå på styrelsens förslag
att välja Kamstrup AB som leverantör av nya
elmätare och ett system för automatisk avläsning av
elförbrukningen. Årsmötet beslutade att
finansieringen skulle bli så att ca 1750 kronor per
elmätare betalas senast sista juni och resterande ca
750 kronor betalas senast den sista januari 2015.
Efter närmare beräkningar som styrelsen gjort
efter mötet - då även systemdriften ingår som
måste betalas i förväg – behöver vi debitera 2000
kronor per elmätare. Det ska betalas senast sista
juni. Resterande del betalas senast sista januari
2015. Inbetalningskort kommer vid nästa utskick
som är i början av juni.
Det beslutades också att medlemsavgiften för 2015
blir 2500:- och att den ska betalas senast sista januari
2015. Årsmötet 2015 kan som vanligt besluta om
extra utdebitering om avgiften skulle behöva höjas
för att klara kostnaderna för 2015.
Avgående i styrelsen var Per Adebratt, tomt 15/16
som ville gå före sin mandattid, Kristoffer Myrberg,
tomt 106 och Irene Klee, tomt 138. Till ny
ordförande återvaldes Irene Klee och nya i styrelsen
är Johan Blix, tomt 117 som ersätter Per Adebratt
fram till 2015 och Margareta Winell, tomt 34. Hela
styrelsesammansättningen med förtroendevalda
framgår av anslagstavlorna samt på webbplatsen.

Arbetsdagar 2014
Följande arbetsdagar gäller för år 2014:
 26 april
 14 juni
 20 september.
Glöm inte att anteckna dig på medlemslistan och
inte bara arbetslistan på anslagstavlan! Annars
kan du bli debiterad för icke närvaro på arbetsdagen.

Elmätarna installeras i juni/juli –
NOTERA REDAN NU PERIODEN!
Elmätarna kommer att installeras under perioden 16
juni – 4 juli (= veckorna 25 – 27). Det är av största
vikt att du som idag har en elmätare lämnar nyckel
ifrån dig. Om du inte ger tillträde enligt instruktionen som bifogas, kommer du att få stå för
extrakostnaden (ca 1000 kr) som det innebär att
installationen måste göras på annan tid. Se vidare i
instruktionen som bifogas detta UllnaNytt.

Nummer på ditt hus
Stort tack att du sätter husnummer synligt på ditt
hus så det underlättar för installatörerna att hitta!

Dags att läsa av elförbrukningen
Med utskicket finner du en lapp för att avläsa elen.
Den ska läggas i styrelsens gråa låda senast den 1
maj. Det är viktigt att den kommer in i tid så att
Lars Ögren sedan kan göra slutavräkningen för elen
under maj. Det går inte att få ihop totalförbrukningen om inte samtliga medlemmar har lämnat in
sina uppgifter.
Får vi inte uppgifterna i tid kommer du att behöva
skönstaxeras för förbrukad el och det kan bli
kostsamt för dig. Vi ber dig därför att respektera
inlämningstiden. Det är för att den som är
elavräkningsansvarig ska få en rimlig arbetsbelastning och slippa ägna tid åt att påminna
medlemmarna att lämna in underlaget.
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Medlemsnytt
Tyvärr måste vi meddela att Ann-Louise Lundberg,
tomt 23 som länge varit svårt sjuk har lämnat oss.
Våra tankar går till maken Tord Oskarsson. Även
Britt Sköldborg,
tomt 47 har avlidit
efter en längre tids
sjukdom. Hon fick
tyvärr aldrig njuta
av sin stuga som nu
rustats upp så fint.
Våra tankar går till
hennes son Hans Wahlgren som nu tar över
ansvaret för stugan tills vidare.

Besiktning av miljö och hälsa 2014
Före årsmötet berättade Lars Holmkvist från Södra
Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd (SRMH)
om vattenkvaliteten på Ullna, varför vi måste vara
rädda om den och varför vi har de regler vi har.
Lars berättade om den inspektion av varje hus som
kommer att äga rum i sommar. Här följer den text
som SRMH har sänt till oss:
”SRMH (Södra Roslagens miljö och
hälsskyddsnämnd) kommer under 2014 besöka ert
område för att inventera att Va-anvisningarna för
koloniområdet följs. Va-anvisningarna har tagits
fram eftersom områdets vattenförsörjning är känslig
för överuttag samt att miljön runt Ullnasjön är
känslig.

Tidpunkten för inspektionerna är inte bestämd
ännu. Vi kommer att stämma av med er styrelse för
att hitta en period som passar. Mer information om
tidpunkt kommer i kommande enkätutskick. SRMH
kommer att ta ut en avgift för tillsynen. I tillsyns
tiden ingår även förberedelser, utskick, restid mm.
Har ni några frågor runt inventeringen kan ni
kontakta mig eller någon av mina kollegor.
Med vänlig hälsning
Lars Holmkvist
Lars.holmkvist@srmh.se 08-578 663 24
Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd”

Om du har ändrat e-postadress
Om du fått ny e-postadress , meddela oss detta! Då
kan du få snabbare information om vi behöver
kontakta dig och vi kan göra enstaka utskick via
mail. Det är för din egen skull.

Bilagor i detta utskick



Elavläsningsblankett. Ska lämnas in senast den
1 maj.
Instruktion för elmätarbytet i sommar.

Tillsynen kommer att börja med att en enkät skickas
ut till varje registrerad kolonilottsägare. I enkäten
fylls uppgifter i om ev. indraget vatten, toalettlösning och hantering av latrin och urin. Enkätsvaret skickas in till SRMH i ett förfrankerat brev
som följer med enkäten.
Några inspektörer från SRMH kommer senare att
vara ute på plats och göra en bedömning av varje
kolonilott. Det kommer att finnas möjlighet att boka
tid för den som vill vara med vid besöket. Om man
t.ex. har en husgrund som inte gör det möjligt att
kontrollera ev. vattenledningar i byggnader (platta
på mark) då underlättar det om ägaren eller t.ex. en
granne kan vara med vid inspektionen.

Väl mött i trädgården igen!
.
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