Ullna Koloniträdgårdsförening
Årsredovisning 2005
Verksamhetsberättelse
Under året har sex styrelsesammanträden hållits, och fem Ullna-Nytt med aktuell information har
sänts till medlemmarna.
Följande personer valdes in i styrelsen på årsmötet den 19 mars 2005:
Styrelseledamöter
Irene Klee
ordf + redaktör för
UllnaNytt
Liselotte Olausson
kassör
Per Persson
sekreterare

Tomt
138

Vald till
2006

33

2007 (omval)

48

Kajsa Bergman

72

Brigitte Weber
ledamot
Kristoffer Myrberg
Ledamot + omr. ansv

50

2007 (omval)
avgått aug 2005 ersatt
av Kajsa Bergman
2006 (omval)
Ny sekr aug 2005
2007 (omval)

106

2006

Styrelsesuppleanter
Jan Lewerenz
Inga-Britt Olausson

90
125

2006 (omval)
2006 (omval)

Valberedning
Ann-Marie Modig

3

Inga-Britt Olsson

125

2006 (omval)
sammankallande
2006 (omval)

Revisorer
Monika Jönsson
Elisabet Kock

98
7

Gösta Ottestam

8

Revisorsuppleanter
Maarit Maliniemi

14

2006 (omval)
2006 (nyval)
Avgick höst 2005,
ersatt av Gösta
Ottestam
2006 (nyval)
Ny revisor höst 2005
2006 (omval)

Rätt att teckna firma var och en för sig har varit Irene Klee och Liselotte Olausson.
Områdesansvariga har under år 2005 varit Kristoffer Myrberg (södra) och Johan Dahl (norra).

Kontroll av dricksvattnet
Dricksvattnet kontrolleras årligen, på våren, strax efter att sommarvattnet släpps på och kostnaden för
detta har varit 3219 kr under året. Protokoll från kontrollerna har satts upp på servicehusens
anslagstavlor.

Varmvattenduschar
Kostnaden för att inrätta varmvattenduschar på norra och södra området har undersökts av Per
Persson och ser ut att bli högre än det kostnadstak som styrelsen fick under årsmötet 2005. Kostnaden
för att anlägga avloppsanläggning (markbädd med tvåkammarbrunn) kommer att vara mycket stor
(troligtvis ca 100 000 kronor) och innebära omfattande grävarbeten på stor yta. Markbädden måste
dessutom grävas om efter ca 5-10 år. Pga dessa höga kostnader har styrelsen istället fått uppdrag av
årsmötet att istället arbeta för alternativ med soluppvärmda duschar med insynsskydd.

Gemensamma arbetsdagar
De tre gemensamma arbetsdagarna för 2005 var 23 april, 18 juni och 17 september.

Intäkter från arbetsdagar och tvångklippning
Intäkterna från sådana som inte deltagit på arbetsdagarna fullt ut blev 11.800:- Tvångsklippning har
utförts för tomt 133 med en intäkt om 500:-.

Båtplatser rensats
Båtplatserna på södra och norra områdets badplatser har rensats från skräp och övergivna båtar.
Resterna kommer att fraktas bort eller eldas upp under vårstädningen.

Arvoden
Arvodet för ansvariga inom styrelse, elansvar och suppleanter har varit följande:
Irene Klee, ordförande:
Lotta Olausson, kassör:
Per Persson, sekr:
Kristoffer Myrberg, ledamot och
områdesansvarig (södra):
Brigitte Weber , utskick:
Monika Jönsson, revisor:
Elisabet Kock, revisor
Johan Dahl, områdesansvarig
fr.o.m. april (norra):
Lars Ögren (elansvarig)
Arvode till suppleanter som
ersätter ordinarie ledamot
Sociala avgifter
Totalt

7 500:6 500:3 500:5 000:3 500:999:999:5 000:5 000:200:11 102:49 300:-

Arvodena har utbetalats i december 2005.

Föreningens webbplats
Årskostnaden för webbplatsen har varit 885:- under 2005. Domännamnet www.ullna.com har
föreningen rätt att ha fram till 2009 då det måste förnyas för 195:-. Information läggs ut av vår
webbansvarige Göte Berg som fått ett presentkort om 300:- som ersättning för utfört arbete.

Överlåtelser mm
Under året har nio hus bytt ägare och en dubbeltomt har sålts. Antalet tomter i Ullna
Koloniträdgårdsförening är 149 st, varav tomt 59 ej får bebyggas. Antal medlemmar är 141, varav sex
medlemmar har dubbeltomt och en tomt delas av två medlemmar. Intäkter för överlåtelseavgifter
blev 2.000:- .

