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Verksamhetsberättelse för 2020 
 
 
Föreningens ändamål och verksamhet 

̶ Arrendera viss mark inom Vallentuna kommun på fastigheten Väsby 1:1 för 
odlingsändamål 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 2020 valda styrelsen konstituerade sig enligt nedan. 
Ordförande Andreas Jansson 
Kassör  Britt-Marie Andersson 
Sekreterare  Louise Grass 
Ledamot  Barbro Dahlberg, lottansvarig 
Ledamot  Kerstin Lindström 
Ledamot  Ruth Nilsson 
Ledamot  Robert Gisselberg, maskin- och vattenansvarig 

Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsesammanträden samt det konstituerande 
sammanträdet. 
 
Revisorer för verksamhetsåret 
Hans Forsell och Jan Persson blev av årsstämman 2020 utsedda till föreningens revisorer för 
verksamhetsåret 2021. 
 
Valberedning för verksamhetsåret 
Till valberedningen valde stämman Christine Nerelius (sammankallande), Linnéa Skogert och 
Eva Bergström. 
 
Årsstämman 2020 
Föreningen höll årsstämma för verksamhetsåret 2019 på koloniområdet, måndagen den 
15 juni 2020 19.00. Närvarande var 38 odlare. Årsstämman blev senarelagd pga den rådande 
Corona-pandemin. 
 
Medlemmar och lotter 
Området är indelat i 108 st odlingslotter i olika storlekar. Vid kalenderårets slut var 0 lotter 
lediga och 18 stod i kö. Under året har 17 nya medlemmar tillkommit. 

Medlemmarna kommunicerades genom e-post, personlig post och anslag i den gemensamma 
boden. Information fanns även tillgänglig på hemsidan. 
 
Webbplatsen (www.vallentunaodlarna.se) 
Bo-Arne Hardemalm har under verksamhetsåret 2020 hanterat föreningens webbplats och där 
bland annat anslagit information och publicerat bilder från föreningens sammankomster. Vi har 
totalt sett haft fler än 51 000 besök på vår webbplats. 

http://www.vallentunaodlarna.se/


 

 

 
Områdets skötsel 
Brännhögen har under året eldats en gång, den 24 oktober. Väderförhållanden var mycket 
ogynnsamma och det krävdes mycket tid och arbete för att få högen att brinna. Ett stort tack till 
alla som kunde hjälpa till. 

Vårstädning blev senare än vanligt pga Corona och utfördes den 27 och 28 juni 10.00–14.00. 
Det var minst 30 grader varmt den helgen och söndagens städning blev flyttad till 18.00. 
Höststädning skedde 19 och 20 oktober 10.00–14.00. Mycket blev gjort och området blev fint. 
Alla som deltog i städningen blev bjudna på kaffe och grillkorv. 
 
Vattnet 
Vattnet sattes på 18 maj. Tidigare under våren har en del av vattenutkastarna frusit sönder och 
bytts ut. Vattnet stängdes av i slutet av oktober. 
 
Besiktning av lotterna 
Vårbesiktning genomfördes den 13 juli och höstbesiktning den 10 oktober. Fokus läggs på att 
lotterna är odlade och att anslutna grusgångar hålls rena från ogräs. 
 
Latrintunnor och soptunnor 
Soptunnan har forslats ut på parkeringen varje söndagkväll för tömning. Latrintunnor forslas ut 
var fjärde vecka men måste bytas ut oftare, särskilt efter större sammankomster. 
 
Skadegörelse 
Under året blev vårt område flera gånger utsatta för stölder av verktyg, material och grödor 
samt skadegörelse både på enskilda lotter och det gemensamma utrymmet. I april och i 
september blev många av våra vattenutkastare avsågade. Det tog lång tid att hitta reservdelar 
och det krävdes stor arbetsinsats att återställa systemet till användbart skick. Allt är inte klart 
ännu. 
 
Skördefest 
Föreningen höll den årligen förekommande skördefesten den 30 augusti. Ruth Nilsson och 
Barbro Dahlberg var ansvariga och Linnéa Skogert höll i tipsrundan. 22 st deltog i 
festligheterna. 
 
Övrigt 
Det ansöktes om generellt bygglov, men något sådant delar kommunen inte ut. Var och en får 
numera ansöka om eget bygglov hos kommunen, och stå för kostnaden. 
 
Ekonomi 
Redovisas separat. 
 
Styrelsen för 2020 års verksamhet vill härmed tacka för förtroendet och för allas goda insatser 
för vårt gemensamma koloniområde. 
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