PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2010-03-01
Lars Adrian hälsade alla välkomna till årsmötet och förklarade mötet öppnat.
Till mötets ordförande valdes Lars Adrian.
Till mötets sekreterare valdes Birgitta Sahlin.
Till justeringsmän valdes Sonja Loguin och Eva Hellekant.
Dagordningen godkändes.
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
Protokollet från halvårsmötet godkändes.
Lars Adrian gick igenom verksamhetsberättelsen vilken godkändes och lades till handlingarna.
Per Strand gick igenom förvaltningsberättelsen samt revisionsberättelsen vilka också godkändes
och lades till handlingarna.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och arvodet fastställdes 6000:-/år.
Val av styrelse:
Till ordförande valdes Lars Adrian på 1 år.
Till styrelseledamot för 2 år valdes Birgitta Sahlin och Bengt Hellström.
Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes Claes Nordin och Catrine Andersson.
Till revisorer valdes Berit Arnelid och Göran Gustafsson.
Till valberedning valdes Mats Lindahl och Anders Leijonberg.
Rapporter:
Hans Forsman rapporterade om brottsläget i området och som tidigare år är det många stölder av
cyklar (218), bilar (67) samt motorcyklar (23) rapporterade. Stölder i bostad är rapporterade
86 stycken samt inbrottsförsök och inbrott i fastigheter ca 100. En nedåtgående trend är inbrott
i bilar. 317 låter mycket men som tidigare år varit ännu högre.
500 fall av klotter i vårt område har inkommit till polisen.
Erik Jones uppmanade medlemmarna att inte glömma att skotta rent runt brunnarna utanför våra
trädgårdar för att vattnet ska kunna rinna undan denna snörika vinter.
Han informerade också att för dem som har hemtjänst och skulle råka bli bestulen av denna att
vanlig hemförsäkring inte gäller utan bör utökas.
Efter detta tackades Erik av efter många år i föreningen och i styrelsen.
Efter kaffet välkomnades Annika och Gösta från Kålltorps Gardencenter.
De gav goda tips om vad för slags blommor som passar i våra leriga jordar och vad man själv
kan göra för att förbättra den (grus och torvmull).
När våra hus byggdes gjordes trädgårdarna likartade och skulle bestå av en häck, fyra fruktträd
och en blommande rabatt längs husväggen. Detta kanske delvis fortfarande passar bra ihop
med husen men satsa gärna på en mängd växter tillsammans, gärna då perenner, som håller
undan ogräset och på så sätt gör det lättskött. Dessutom ger det bättre effekt än att sätta ihop
lite av många sorter. En modern trend som tycks hålla i sig är att kombinera blad i olika färg
och storlek.
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