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Information om Bostads Ab Åminne Kolonilotter 

 
Bostadsaktiebolaget bildades 1992.  
Antal aktier: 64. 
Antal osålda aktier (januari 2022): 20 st.  
Byggnadsentreprenör: Håkan Rönnqvist 
Adress: Kvistvägen/Åminnevägen, 66100 Malax. 
 
Varje gata har sin egen färg på stugan: blå, gul, grå och röd.  
Väderstreck: fasaderna på stugorna mot väster.  
 
 
El, uppvärmning och vatten:  
Bostadsaktiebolaget köper in el som distribueras till varje stuga. Varje aktieägare betalar för den el 
man förbrukar i sin stuga och på sin tomt.  
Bostadsaktiebolaget står för elförsörjning av allmänna byggnader. 
 
Sommarvatten under frostfri tid på året från egen djupborrad brunn.  
Vattenpost med kommunalt vatten finns också vid hamnområdet, samt vid S-market i Köpings.  
 
Bostadsvederlag: 
640 euro/år (år 2022) 
 
Skatt och försäkring: 
Bostadsaktiebolaget står för fastighetsskatt och brandförsäkring.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Håkan Rönnqvist 
E-post: hakan@siirtolapuutarha.fi 
Tel: 040 913 73 47 
Webb: www.siirtolapuutarha.fi 
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Området: 
Bostadsaktiebolaget köper in tjänster för skötsel och tömning av utedass, gräsklippning av allmänna 
ytor och snöröjning av huvudväg och parkeringsplatser.  
Två parkeringsplatser för aktieägare och gäster. 
Flera transportkärror, modell ”mjölkkärror” finns vid parkeringsplatserna.  
Vintertid hålls grind in till området låst. Varje stug-ägare kan beställa egen nyckel.  
 
 
Bastu, grillkåta, lekplats:   
Tre vedeldade bastu, dusch med varmvatten under säsong (ca maj – oktober).  
Renovering av bastur har gjorts 2021-22.  
Ved till bastubad finns på området.  
Sex utedass och två vattenburna toaletter (igång under frostfria årstider). 
Två badtunnor med 8 platser/tunna och som värms med vedeldad kamin. 
 
Lekplats med gunga, sandlåda, rutschkana.  
Grillkåta. 
Grilltak. 
Lusthus. 
 
Två kanoter med dragkärra.  
 
 
Sophantering: 
Det finns två nergrävda latrintankar för tömning av kem-toalett eller behållare från separerande 
toalett.  
På området finns också en uppsamlingscontainer för torrt innehåll från utedass eller separerande 
toaletter. Skötsel av container sköts av renhållningsföretag.  
 
Under stugsäsong (ungefär maj – september) finns avfallskärl på hamnområdet i Åminne för 
köksavfall och grovavfall.   
Kärl för papper, metall och glas i hamnområdet, året runt.  
Vid S-market i Köpings finns återvinning av metall, papper, wellpapp, glas och hårdplast.  
 

 

Avstånden till hamnområdet med bland annat badstrand, isättningsplats för båt/kanot, fågeltorn, 

restaurang, stugby osv är några hundra meter.  

 


