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Aspviks koloniträdgårds förening

Kallelse till extra föreningsmöte

Angående installation av kommunalt vatten till varje kolonilott

Tid: Lördag 6 september kl: 13.00

Plats: Tältet i Stora Parken på Aspviks koloniområde.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av ordförande att leda förhandlingarna

4. Val av protokollförare och justeringsmän

5. Val av rösträknare

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

7. Beslut om majoritet som behövs för genomförande av vattenförslag.
Punkt A

8. Beslut om genomförande av vattenförslag.
Punkt 1-7

9. Mötets avslutande

Bakgrund

Vid årsmötet 2008 fanns stort intresse för att utreda möjligheten att installera kommunalt vatten till varje
kolonilott. Styrelsen tillsatte en vattengrupp som arbetat fram ett förslag.

Enligt en enkät som delats ut eller skickats till samtliga kolonister på Aspvik vill 125 av de svarande, ha
sommarvatten med en kran per kolonilott och rätt att koppla slang. 14 st har svarat nej och 13 st har ej
svarat alls.

Styrelsen har därför beslutat kalla till ett extra föreningsmöte, se ovan.

Om mötesdeltagarna (närvarande medlemmar+ fullmakter) med beslutad majoritet röstar fram förslaget
nedan kan arbetet utföras under hösten 2008.
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Om mötesdeltagarna (närvarande medlemmar+fullmakter) röstar emot förslaget eller det inte får tillräcklig
majoritet kommer i dagsläget ingen förändring att ske.

Fullmakt

Den medlem som inte kan närvara kan ge annan medlem fullmakt. Som medlem med rösträtt räknas den
som står först på arrendekontraktet. En medlem får endast ha fullmakt för en (1) annan medlem. Blankett
för fullmakt finns med i kallelsen. Bilaga 1. Kolla att den Du ger fullmakten inte har fullmakt för flera. En
medlem som inte kan närvara kan också uppdra åt annan myndig familjemedlem att rösta, även då behövs
fullmakt. (§29)

Förslag: Sommarvatten till samtliga kolonilotter på Aspvik.
Föreningen genomför ett projekt för att placera en kran på varje kolonilott anslutet till det gemensamma
kommunala sommarvattnet. Detta är en solidarisk åtgärd och alla lotter får kran och alla medlemmar är
med och betalar. Till denna kran får man koppla slang och vattna med slang. Vidare dragning av slang
från kranen ska ske enligt särskild ”Instruktion för komunalt vatten vid Aspviks koloniträdgårdsförening”
som görs tillgänglig inför nästa vattensäsong.

Alla kolonister är ansvariga för att minimera vattenläckage och hålla nere vattenförbrukningen, av
ekonomiska och miljömässiga skäl.

Genomförande
Om förslaget röstas igenom kan arbetet starta i oktober 2008. Vattentillgången på området kommer då att
vara avhängig entreprenörens behov av avstängt eller påsatt vatten.
Varje kolonilott får en kran. Denna placeras där det är lämpligt och genomförbart med hänsyn tagen till
kostnad för grävning, material samt möjlighet att tömma systemet under vintern. Normalt delas
ett ’grävställe’ mellan två lotter men det monteras två kranar, en på vardera sida tomtgränsen. En karta
som visar kranarnas placering finns tillgänglig på expeditionen.
På alla ställen där grävning kan ske med grävmaskin utan att skada häckar och staket behöver berörda
kolonister inte göra något (undvik att plantera något nytt där). Grävmaskinen kan sträcka sig över häckar
och staket som inte är alltför täta eller höga.
På de ställen man inte kan gräva utan kolonistens egna åtgärder kommer vattengruppen att kontakta de
berörda. Om det ej går att få kontakt kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att genomföra grävning
med minimal påverkan på kolonilotten.
Observera att kranarna ska placeras på lottmark, inte gatumark, och många befintliga häckar och staket
står långt ut på gatumark. (Dagens tappställen och elskåp står på gatumark)

Kostnad för genomförande, beräknas till 3.500 kr per kolonilott. För att finansiera projektet föreslås två
betalningsalternativ.

Alternativ 1,: Beloppet 3.500 kr, sätts in på föreningens bankgiro 5060-6813. Om erforderligt belopp ej är
föreningen tillhanda (tillgängligt på föreningens konto) senast 2008-09-25 kommer möjligheten att betala
på detta sätt att upphöra och finansieringen kommer att ske enligt alternativ 2.

Alternativ 2, Lån: Föreningen lånar 3.500 kr per kolonilott för den som väljer detta alternativ.
Medlemmen betalar en extra avgift till föreningen årligen tills lånet är betalt. Den totala kostnaden är
avhängig ränteläget men blir högre än kontant betalning.

Kostnaden för en höjd vattenförbrukning tas ut i medlemsavgiften på samma sätt som vattnet betalas
idag. Efter en utvärdering av hur mycket vattenförbrukningen stigit kan styrelsen eller medlemmarna
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föreslå restriktioner i vattningen om så bedöms lämpligt. Beslut om ändring i ordningsreglerna tas på
årsmöte.

Styrelsens förslag till beslut:

Föreningsmötet beslutar

A) att vattenförslaget ska godkännas med 2/3 majoritet för att genomföras

1) att installera kommunalt sommarvatten med en tappkran på varje kolonilott med finansiering enligt
alternativen i 4:e,5:e och 6:e att-satserna nedan

2) att varje kolonilottsägare/arrendator är skyldig medverka så att erforderlig ledningsgrävning in på
kolonilotten kan ske så att påverkan på lottgränser med staket och häckar minimeras

3) att vatteninstallationen på kolonilotten är föreningens gemensamma egendom med tillhörande ansvar
för tillsyn och reparationer mm

4) att kolonilottsägaren kan välja att för ovan angivet ändamål i förskott inbetala en extra avgift på
3.500 kr senast den 25 september 2008

5) att föreningsmötet beslutar att om så erfordras uppta ett banklån för att finansiera
vatteninstallationen (mot befintliga pantbrev) för att täcka skillnaden mellan förskottsinbetalda
avgifter enligt 4:e att-satsen och den totala kostnaden. De kolonilottsägare som väljer att inte i
förskott inbetala den extra avgiften enligt 4:e att-satsen betalar en extra avgift enligt 6:e att-satsen

6) att berörda kolonilottsägare enligt den 5:e att-satsen fr o m 2009 påföres en extra avgift kvartalsvis
motsvarande föreningens finansieringskostnad för installationen

7) att erforderliga ändringar i ordningsreglerna rörande bevattning och instruktioner rörande
handhavandet mm av vatteninstallationen finns tillgängliga inför kommande vattensäsong.
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Bilaga 1

Fullmakt

Koloniadress : ID:

Namn:

Jag röstar O JA till vatten enligt framlagda förslag

Jag röstar O NEJ

Jag ger härmed fullmakt till

Namn:________________________________________

Koloniadress: __________________________________

att för min räkning rösta i vattenfrågan vid föreningsmötet lördag 6 september 2008.

Datum och underskrift: ___________________________________________________


