Ullna Koloniträdgårdsförening
Årsredovisning 2006
Verksamhetsberättelse

Tomt
138

Vald till
2008 (omval)

Dricksvattnet kontrolleras årligen, på våren,
strax efter att sommarvattnet släpps på och
kostnaden för detta har varit ca 4 000 kr under
året. Protokoll från kontrollerna har satts upp
på servicehusens anslagstavlor. Årets vattenprover har visat att vattnet är tjänligt men med
anmärkning för något förhöjda halter av colibakterier. Troligen beror det på att den varma
sommaren gjort att bakterier växt till i de rör
som inte spolas så ofta.

33

2007 (omval)

Jubileumsfesten

Under året har sex styrelsesammanträden
hållits, och sex Ullna-Nytt med aktuell
information har sänts till medlemmarna.
Följande personer valdes in i styrelsen på
årsmötet den 11 mars 2006:
Styrelseledamöter
Irene Klee
ordf + redaktör för
UllnaNytt
Liselotte Olausson
kassör
Jean-Claude Voisin
vice ordförande
Kajsa Bergman
sekretare
Brigitte Weber
ledamot
Kristoffer Myrberg
Ledamot + omr. ansv
Styrelsesuppleanter
Jan Lewerenz
Inga-Britt Olausson
Britt-Marie ArneHellström
Valberedning
Ann-Marie Modig

Kontroll av dricksvattnet

72

2008 (nyval)

50

2007 (omval)

20-årsjubileet som gick av stapeln i strålande
väder på andra arbetsdagen i juni blev mycket
lyckad. Drygt 100 personer firade med musik,
mat och dryck. Kostnaderna för kalaset för
föreningens del uppgick till 31 000 kronor.

106

2008 (omval)

Gemensamma arbetsdagar

2007 (nyval)

De tre gemensamma arbetsdagarna för 2006
var 22 april, 17 juni och 16 september.
90
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71
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2007(omval)
2007 (omval)
2007 (nyval)

Intäkter från
arbetsdagar och tvångklippning
Intäkterna från sådana som inte deltagit på
arbetsdagarna fullt ut blev 16 000 kr. Tvångsklippning av ovårdade tomter har inbringat 1
500 kr.

Inga-Britt Olsson

125

2007 (omval)
sammankallande
2007 (omval)

Revisorer
Monika Jönsson
Gösta Ottestam

98
9

2007 (omval)
2007 (nyval)

Revisorsuppleanter
Maarit Maliniemi
Carl-Axel Rydbeck

14
63

2007 (omval)
2007 (nyval)

Elöversyn

Rätt att teckna firma var och en för sig har
varit Irene Klee och Liselotte Olausson.
Områdesansvariga har under år 2006 varit
Kristoffer Myrberg (södra) och Johan Dahl
(norra).

I syfte att komma till rätta med den
gemensamma elförbrukningen, har ett första
steg tagits genom att alla elmätare
kontrollerats. Det visade sig då att ca häften av
alla elmätare saknade obligatoriska
plomberingar. Ytterligare åtgärder i ärendet
kommer att vidtas under 2007.

Föreningens webbplats
Årskostnaden för webbplatsen har varit 800
kr under 2006. Domännamnet
www.ullna.com har föreningen rätt att ha fram
till 2009 då det måste förnyas. Information
läggs ut av vår webbansvarige Göte Berg.

Överlåtelser mm

Arvoden

Under året har sex hus bytt ägare. 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 800 kr.

Arvodet för ansvariga inom styrelse, elansvar
och suppleanter har varit följande:

Servicehusen och byalag
Service husen har rustats upp och
uppfräschats. Hasse Liljekvist har varit primus
motor för dessa åtgärder. Hasse ingår också i
det nybildade byalaget, där lokala kunskaper
inom föreningen tas till vara för föreningens
fromma.
Norra området
Gertrud Persson,
tomt 22
(allmänt)
Tony Westerberg,
tomt 29+30
(allmänt)
Metec
Nowostawski, tomt
44-45 (mekanik)
Marianne
Malmkvist, tomt 28
(allmänt)

Södra området
Ingemar Andreasson,
tomt 149 (el)
Lars-Erik Dahlgren,
tomt 95 (rörmokeri)
Hans Liljekvist, tomt
117 (snickeri)

Irene Klee, ordförande:
Lotta Olausson, kassör:
Jean-Claude Voisin, vice ordf.
Kajsa Bergman, sekr:
Kristoffer Myrberg, ledamot och
områdesansvarig (södra):
Brigitte Weber , utskick:
Monika Jönsson, revisor:
Gösta Ottestam, revisor
Johan Dahl, områdesansvarig
fr.o.m. april (norra):
Lars Ögren (elansvarig)
Arvode till suppleanter som
ersätter ordinarie ledamot
Sociala avgifter
Totalt

7 500:6 500:4 000:3 500:7 000:3 500:999:999:4 000:6 000:600:12 974
57 572

Arvodena har utbetalats i december 2006.

Andra större utgifter under året.
Ny dricksvattenpump
Inköp av gräsklippare
Reparation av pump
Inköp av röjsåg
Inköp av ogräshackare
Snöröjning

8 300 kronor
4 600 kronor
4 500 kronor
4 000 kronor
2 500 kronor
ca 5 000 kronor

