
Minnesanteckningar från sommarmötet 2022 

De ungefär 70 kolonister som mötte upp, fick följande information: 

• Årets kolonist – Ruth Carlsson, stuga 58, gratulerades till att ha utsetts till årets 

kolonist. 

• Resultat av synen. Generellt ser det bra ut. Ewa uppmanade dem som fått ett 

påpekande att fixa till innan syn 2, som sker om ungefär två veckor. 

• Sopor. Ställ inga påsar/säckar utanför molokerna. Återvinn det som går. Platta till 

soporna och ring FTI när det börjar bli fullt eller är skräpigt. Numret står på 

containrarna. 

• Att rökning är förbjuden vid uthusen är ett årsmötesbeslut. Hur går det med det? 

Mötesdeltagarna uppmanades att återkoppla hur det ser ut till styrelsen. 

• Miljödiplomeringen. Föreningen ska ansöka om silvernivå.  

• Info om aktiviteter från idrottsföreningen. Info finns även på hemsidan och 

anslagstavlorna.  

• Ekonomiskt resultat av midsommar: 2022 gick midsommarfesten med 373 kronor i 

överskott. 

• Listuddens facebooksida är inte är föreningens. Föreningens hemsida gäller, liksom 

Listuddsnytt och anslagstavlorna. Har ni frågor om till exempel regler, mejla styrelsen 

eller besök expeditionen.  

• Parkslide. Rekommendationen är att låta den vara ifred. Rör inte, eftersom det 

stimulerar växten till att skjuta nya skott. Men anmäl gärna förekomst artdatabanken,  

https://rapportera.artfakta.se/eftersokta/ias/skapa 

• GA-samordnare Anna informerade om GA-jobb som finns kvar att göra. 

• Avlopp. Häll gråvatten på olika platser. De som ännu inte besvarat avloppenkäten 

uppmanades göra detta. Blankett kommer med nästa Listuddsnytt. 

• Listuddsnytt kommer ut efter varje styrelsemöte.  

• Broarna är färdiga. Fint blev det. 

• Kulturkommittén informerade genom Victoria om att det behövs minst 5 funktionärer 

till Listuddens dag. Info finns även på anslagstavlorna. 

• Gräsbevattning – det finns årsmötesbeslut på att inte vattna gräsmattorna. Information 

finns i årsmöteshandlingarna och på hemsidan. 

• Listuddens medlemmar är välkomna på Bokashiföreläsning i Ekens föreningshus  

20 juli 13.00. 

• Det blir dans- och rörelsedagar 25-27 juli. Information kommer på anslagstavlorna. 

• Efterlysning – Anonym Björn (oläsligt telefonnummer), har pilkastningsvinst att 

hämta. 

 

Mötet avslutades med lotteri 

 

Vid tangentbordet Monica Hansson 
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