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Verksamhetsberättelse för 2016

Föreningens ändamål och verksamhet

 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

* Arrendera viss mark inom Vallentuna kommun på fastigheten Väsby 1:1 för odlings-   
ändamål samt att upplåta det arrenderade områdets lotter till medlemmar för att av dem 
brukas som odlingslotter.

* Driva och underhålla gemensamma anläggningar.

* Verka för en stimulerande verksamhet och miljö med god kvalitet inom odlingsområdet.

* Föreningen ska i övrigt uppfylla de krav som kommunala organ ställer eller kan komma 
att ställa på föreningens verksamhet och ordning.

* Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Styrelsen
Den av årsmötet 2016 valda styrelsen konstituerade sig enligt nedan:
Ordförande Linnéa Skogert
Kassör Britt-Marie Andersson
Sekreterare Karin Ersson
Ledamot Ruth Nilsson, ansvarig för lotter
Ledamot Lennart Zackrisson, ansvarig för maskin och vatten
Ledamot Robert Gisselberg, ansvarig för maskin
Ledamot Maude Johannesson

Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsesammanträden samt det konstituerande 
sammanträdet.   

Revisorer för verksamhetsåret
Hans Forsell och Peter Ajnehagen utsågs på årsstämman till föreningens revisorer.



Valberedning för verksamhetsåret.
Eva Pettersson och Viveka Pettersson utsågs på årsstämman att leda valberedningen 
med Viveka som sammankallande.

Årsstämman 2016
Årsstämman för verksamhetsåret 2015 hölls måndagen den 14 mars 2016  kl. 18:30 i 
Mathiasgården intill Vallentuna kyrka.
Kaffe och smörgåstårta inledde mötet och närpolisen var inbjuden att informera. 
Närvarande vid årsmötet var 43 odlare varav 36 röstberättigade. 
Christine Nerelius valdes att leda stämman som ordförande.

Medlemmar och lotter.
Området är delat i 105 odlingslotter av olika storlek. Hela, halva eller tredjedels lotter. Vid 
kalenderårets slut fanns 3 lediga lotter. Intressenter finns.
7 nya medlemmar har tillkommit under verksamhetsåret.

Hemsidan.  (www.vallentunaodlarna.se)
Hemsidan är nu i skarpt läge och trevligt är att se att många besöker sidan. Vid 
kalenderårets slut hade hemsidan haft 6200 besök. Webmaster Bo-Arne Hardemalm
adjungeras till styrelsemötet när något nytt skall läggas ut som information till
medlemmarna. 

Medlemsinformation
Nio utskick till medlemmarna, inklusive inbjudan till skördefest och julhälsning, har gjorts 
under året. Antingen som e-post eller personligt i brevlådan.
I julhälsningen ingick datum för årsstämman 2017 samt datum för inskick av ev motioner.
Övriga datum och tider har även satts upp i gemensamma boden och funnits tillgängliga 
på hemsidan.

Områdesskötsel
Brännhögen har eldats två gånger detta år. Dels 30 april och dels 1 oktober med Robert 
Gisselberg och Lennart Zackrisson som ansvariga arbetsledare.

Skyltar har satts upp med uppmaning att bygga komposthögen på höjden och inte lägga 
komposterbart avfall längst ned så att högen blir bredare. Vi har också fått gratis hjälp av 
en entreprenör att föra ihop komposthögen så att det nu går att hämta odlingsbar jord.

Vårstädningen genomfördes 21 och 22 maj. 50 personer deltog i arbetet med att städa 
upp inför odlingssäsongen

Höststädningen genomfördes 24 och 25 september med sammanlagt 63 deltagare.

http://www.vallentunaodlarna.se


Ovanligt mycket blev gjort och koloniområdet såg fräscht ut efter arbetshelgen. Många 
hade rensat undan ogräs i gångar vid egen lott innan vi tog itu med de gemensamma 
ytorna under städdagarna. Som det ska vara. Men tyvärr är det några som inte bryr sig.

Vid de gemensamma arbetsträffarna har föreningen ordnat med kaffe och grillkorv. Oftast 
har några medlemmar överraskat med fikabröd vilket vi tacksamt smakat på.

Försäkringsfrågan
Vid årsstämman 2015 väcktes frågan om försäkring av den nya gemensamma boden.
Magnus Metell och Greta Harju valdes att ta tag i frågan.
De lämnade sitt svar i februari 2016, dock utan något konkret förslag som kunde leda till 
beslut på stämman.  Under 2016 har styrelsen jobbat med frågan och kontaktat flera 
försäkringsbolag, ibland upprepade gånger. Försäkringsvillkor inte alltid lätta att tolka.
Inför nästa årsstämma 2017 finns uppgifter att redovisa. De förslag som redovisas gäller 
inte enskild lottägares byggnad utan endast gemensamma föreningsboden.

Vattnet
Vattnet sattes på 29 april och var fram till midsommar tillgängligt mellan kl 06-21.
Från midsommardagen har vi haft tillgång till vattnet kl 06-10 och kl 16-22.
17 oktober stängdes vattnet för säsongen.
Anslag om vattentider har funnits i gemensamma redskapsboden och på hemsidan.
878 kubikmeter vatten har använts under perioden.

Besiktningar
Vårbesiktningen ägde rum den 27 juni. Denna gång var, förutom fokus på att ogräs hålls 
borta från vid lotten anslutna gångar, att slangkopplingar inte ligger framme och att man 
rensar bort onödigt skräp som inte används på lotten. Många påpekanden gjordes.
Höstbesiktningen ägde rum den 3 oktober. Fortfarande är det ett antal odlare som inte 
hörsammar och åtgärdar de påpekanden som styrelsen tvingats göra. I nästa steg måste 
styrelsen tyvärr överväga att arrendekontraktet bryts.

Latrintunnor och soptunnan
Styrelsen har bytt ut och forslat dasstunnorna upp till parkeringen för hämtning. Likaså 
soptunnan som töms varje vecka. Denna säsong har Ragn-Sells inte skött tömningen 
enligt överenskommelse. Som kompensation har vi nu fått en ny fräsch soptunna då den 
gamla hade skador.

Skördefesten
Skördefesten hölls den 28 augusti. 32 medlemmar deltog, väl försedda med varierat 
grillbart och drickbart. Vid ett bord kunde de som ville ta för sig av olika grönsaker som 
medlemmar skänkt. Trevligt om många fler kommer nästa gång det är dags för skördefest.



Stölder och åverkan
Även denna odlingssäsong har klåfingriga varit framme och försett sig med plantor av olika 
slag till sorgsenhet för odlaren. Några inbrott i låst utrymme har skett och polisanmälts.
Tack och lov har ingen mer omfattande  skadegörelse skett.

Övrigt som åtgärdats
En hel del inköp är gjorda för att ersätta och rusta upp våra materiella tillgångar.
En standardhöjning blev det med de tre nya sittgrupperna på allmänna gräsytorna. Nya 
partytaken kom på plats i våras liksom skylten på gemensamma boden.  Annat som köpts 
in är skyffeljärn, några krattor, en slägga, en stege och en lätt aluminiumskottkärra. Likaså 
en ny, men lätt begagnad jordfräs. Gräsklipparen har varit på service.
På grund av upprustningen har budgeten för verksamhetsåret denna gång överskridits.
 
Ekonomi
Redovisas separat.

 
Avslutande kommentar
Vi har alla stor glädje av vårt gemensamma koloniområde och viktigt är att vi hjälps åt att 
hålla området vårdat. Även besökare har glädje av att promenera på de stora allmänna 
gångarna och se hur det växer och även blommar. Vad vi ska vara noga med är däremot 
att inte tillåta obehöriga att ta steget in på våra lotter. Tyvärr fick vi strax före jul reda på att 
Norrvatten måste byta ut den grova vattenledning som finns snett under ett hörn av 
området. Det betyder ett besvärande intrång för åtta odlare där en mer eller mindre del av 
lotten inte kan användas under försäsongen. Norrvatten beklagar och har lovat samarbeta 
med odlarna på bästa sätt. Styrelsen kommer att följa arbetet och se hur vi kan underlätta 
för de odlare som berörs.
Många goda viljor och många odlarhänder gör ett bra jobb och ett fint område finare.

Styrelsen för 2016 års verksamhet tackar härmed för förtroendet och för allas goda 
insatser för det gemensamma.
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