
Söndagen 31/7-16 fikamöte på område 1 

 
 

Vi var ca 25 st och vädret var på vår sida. 

Ann i 1:an och Madde i 110:an började med att berätta att de avgår 

som områdesansvariga. De som kommer att vara ansvariga nästa 

säsong är Maria i 10:an och Nettan i 41:an. 

Det var ett trevligt och sakligt möte. 

 

Toastädningen var ett av diskussionsämnena.  

I sommar har det inte städats under vissa veckor. 

 

Hur ska vi lösa det? De här tre förslagen kom upp: 

1. Ska vi ha rullande schema? Då kanske det skall vara 2-3 stugor 

som städar från v 25 till v 32? 

2. Vill någon att ta på sig och städa hela säsongen? 

    Det finns ett arvode som man får om man tar på sig städningen  

    av toan för hela säsongen. 

    Det kan vara flera som delar på städningen och då delar de  

    arvodet. 

3. Vi forsätter med att, vi skriver upp oss för två veckors 

    städning och tar det som GA-timmar. 

 

Det finns korkmatta i gavelförrådet, att lägga in på toaletterna, 

Hoppas någon känner sig manad att hjälpa till med det. 

 

Plastmattor i stället för trasmattorna. Trasmattorna blir fort 

smutsiga och det är få av oss som kan ta hem dem och tvätta under 

säsongen. Något att ta upp på GA-dagen? 

 

Städlistorna finns med för varje område på vårens GA-dag. Så de 

som vill teckna sig för städning, kan göra det(om det är så vi ska 

fortsätta städa 1:ans toa nästa säsong).   



Ett stort TACK till KENTA, som städade den nergrisade toan. Pga 

portapotti-tömning. 

 

Sen blev det virkesförrådets tur! 

Ett beslut togs att använda gavelförrådet (herrarna sida) för 

material som behöver stå under tak. Gavelförrådet bli rummet där vi 

kan lägga byggmaterial, som kan komma andra till nytta. 

Där ska INTE ställas gamla mikrovågsugnar och liknade saker/skräp 

som skall till SOPSTATIONEN. Det får varje Kolonist ombesörja 

för själv. Grejerna som nu står på baksidan kommer att slängas. 

Förrådet på baksidan med hasp kommer att användas till tunnorna 

som används till vintertoaletterna. 

 

GA- dagen den 10 sept kan de som vill samlas vid toahuset kl:9.00 

för att flytta över virket och övrigt som bör stå under tak, till 

gavelförrådet.  

Sen så forsätter man upp vid föreningshuset, för att rapportera det 

man gjort till Ga-ansvarig. 

 

Ser ni något som behöver åtgärdas i område 1 så anmäl det till 

Maria, Nettan eller GA-ansvarig, så det kommer med till vårens GA-

dagar på listan.  

 

Nu sitter Ewas mobilnr på anslagstavlorna på toa. 

 

Tack för oss Ann och Madde och på samma gång önskar vi Maria och 

Nettan lycka till. 

 

 
                                                     


