Till dej som är ny kolonist !
- men även till dej som varit med ett tag!
Som medlem i Aspviks koloniträdgårdsförening bör du känna till följande.

Till dej som är ny: Vad som finns i området
Det finns två anslagstavlor i koloniområdet, en vid vardera parkeringen med information från styrelsen,
kontaktuppgifter, trygghetsinfo och med utrymme för kolonisterna att själva annonsera. Det finns även 2
anslagstavlor på toalettbyggnaderna för kolonisters meddelanden. Det finns även en mindre anslagstavla
utanför kontorshuset avsedd enbart för detaljinformation från styrelsen.
Information från styrelsen lämnas även på arbetsdagar. På hemsidan https://www.aspvikskoloni.se/ hittar du
det mesta du behöver veta om föreningen och där finns även bildreportage från olika aktiviteter. På en
lösenordsskyddad sida finns intern information med bl a kontaktuppgifter till andra kolonister, information
från styrelsemöten m m. Kontakta styrelsen om lösenordet.
I området finns nio toaletter och tre duschar. De är tillgängliga under sommarsäsongen, dvs så länge som
sommarvattnet är påkopplat (från slutet av april till i början av oktober). Till duscharna är det samma nyckel
som till bommarna till området. Under sommartiden ställer vi upp dörrarna efter vi duschat så det kan vädra
ut och inte mögel uppstår. Vintertid är en toalett och dusch tillgänglig med särskild nyckel och en tappkran
för vintervatten finns på kontorets utsida. Pottor tömmer du sommartid i latrinrummet på toalettgaveln och
vintertid i de gröna bajamajorna.
Föreningen har en festplats som är försedd med tält, scen, lekplats och kök. Tältet och köket får användas för
privata fester och bokas hos styrelsen under expeditionstid. I samma byggnad som köket finns föreningens
bibliotek. På ängen till höger om Expeditionen finns en boulebana. Plats finns även till bollspel och annat.
Utegym under uppbyggnad.
Under sommarsäsongen håller frivilliga kolonister café vid festplatsen på lördagar till självkostnadspris. Ett
mycket uppskattat tillfälle att umgås. Vill du stå för caféet någon lördag antecknar du dej på cafélistan som
sätts upp på anslagstavlan utanför kontoret. Vill du hyra en extra odlingslott om ca 50 kvm anmäler du det till
styrelsen.
Soptunnor finns vid nedre och övre parkeringarna. I dem får du endast lägga köksavfall. Växtavfall lägger du
på din egen kompost eller på någon av föreningens två komposter. Du får inte slänga någonting i skogen. Vid
ridhuset finns en kommunal återvinningscentral – utnyttja den! Resten får du köra till tippen (öppettider, se
anslagstavlan).
Föreningens postadress:
Aspviks koloniträdgårdsförening

Medlems postadress (föreningen har en brevlåda vid
Snyggboda. Du får hämta posten själv. Du kan även
sätta upp en egen brevlåda där):

c/o Siv Jernberg Moberg
Hägerstens Allé 18

Aspviks koloniområde

12937 Hägersten

Namn xxxxx

E-post: sivstyr1@gmail.com

Husbyvägen 2

Organisationsnummer: 813200-5912

197 91 BRO

Här hjälps vi alla åt
Alla vi kolonister är gemensamt ägare av koloniområdet (fastighetsbeteckning Aspvik 1:9). Det innebär att
det är vi själva som har ansvaret för skötseln av de gemensamma tillgångarna. Därför har vi bildat Aspviks
koloniträdgårdsförening. Högsta beslutande organ i föreningen är årsmötet till vilket alla medlemmar kallas.
Det som beslutas där kan inte ändras förrän vid nästa årsmöte. Vill du påverka besluten måste du delta i
årsmötet. Har du ett förslag som du vill att årsmötet ska behandla skriver du en motion som du lämnar till
styrelsen senast 31 januari. Du kan även komma med förslag under hela året till styrelsen.
För den löpande skötseln av området och dess ekonomi utser årsmötet en styrelse. Styrelsen har i uppgift att
verkställa årsmötets olika beslut och följa upp att t ex byggregler och ordningsregler följs. Eftersom vi har ett
gemensamt ansvar måste vi turas om att åta oss förtroendeuppdrag eller på annat sätt medverka i föreningens
aktiviteter. På så sätt kan vi bibehålla en förening med ordnad ekonomi och bevara ett trivsamt koloniområde.
En del kolonister har åtagit sig löpande servicearbeten som gräsklippning, underhåll av maskinparken,
bibliotek samt vatten och avlopp m m. Festkommittén ordnar med fika m m till Valborg, midsommar,
arbetsdagar m m. Endast vid större markarbeten, elarbeten och mer omfattande VVS-arbeten anlitar vi
entreprenörer. På arbetsdagen ställer du upp med egna redskap.
Allt arbete i föreningen är ideellt. Arvoden eller avgiftsbefrielse förekommer inte.
Det här bör du ställa upp på
Som medlem i föreningen förväntas du uppfylla en del ”plikter”; som en schemalagd städvecka per år, delta i
minst en gemensam arbetsdag av säsongens fem, vara lojal mot föreningens stadgar, bygg- och ordningsregler. Det gagnar inte föreningen att försöka kringgå våra egna regler eller tänja på dem. Eftersom det är vi
själva som driver koloniområdet måste alla bidra efter förmåga. Det viktigaste bidraget är praktiskt arbete, tex
•

Delta i fler arbetsdagar än du behöver

•

Ställ upp vid särskilda arbeten som behövs då och då, t ex påsättning och avstängning av
sommarvattnet

•

Ordna café någon lördag

•

Erbjud dina yrkeskunskaper eller andra färdigheter till föreningen

•

Låt dej under någon period väljas till en förtroendepost (styrelsen, revisor, valberedning)

•

Åta dej löpande serviceuppdrag, medverka i festkommittén etc eller kanske starta en ny aktivitet

•

Delta i brottsförebyggande nattvandring när så påkallas.

Som kolonist arrenderar du din kolonilott av föreningen. Du får inte muta in något område utanför din
lottgräns. Skylta gärna din tomt med husnummer. Du kan sälja dina byggnader på tomten och överlåta
arrendet. Meddela i så fall styrelsen. Du måste även meddela skatteverket och lämna uppgifter i
deklarationen. Om du vill hyra ut din stuga måste du ha tillstånd av styrelsen. Det är inte tillåtet att skriva sig i
området.
Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet, från vilken du bl a får en medlemstidning. Information
från koloniträdgårdsförbundet finns på hemsidans internsida.
Till styrelsen kan du alltid vända dej med allehanda spörsmål, frågor eller förslag. Styrelsen har
expeditionstid i kontorshuset under sommarsäsongen på lördagar kl 10-11 (dock ej arbetsdagar). Alternativt
lägger du en lapp i brevlådan på kontorshuset eller skickar ett mejl. Vi hoppas att Du kommer att trivas i vårt
koloniområde och önskar lycka till med alla dina odlingar!

Styrelsen

