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Verksamhetsberättelse år 2016 för Kvarngärdets Odlarförening – årsmöte 2017  

 

Styrelsen 2016 
Inge-Maj Lönnqvist ordförande/medlems- och köansvarig 

Aram Rabati  kassör 

Gunilla Hultén sekreterare 
Helene Ellemo ledamot 

Anita Rackner  ledamot 

John Sedin ledamot 
Suppleanter: Lena Lindahl och Lotta Svennbeck. 

 
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten inklusive inspektion av lotterna den 5 juni, 
uppföljning den 21 juni och höstsyn den 1 oktober 2016. Därtill har styrelsen haft ett informellt möte 

med minnesanteckningar samt täta mail- och telefonkontakter. 

 

Odlingsområdet per 31.12.2016 
Antal brukbara odlingslotter 123 
Antal medlemmar 104 

Antal personer i kö 139 

Den genomsnittliga kötiden för närboende är 1, 5 år. 

Antal uppsagda under året: inga odlare har sagts upp av föreningen, 14 odlare har avslutat kontrakt på 
egen begäran på grund av sjukdom, flyttning eller andra skäl. Under året har 26 odlingslotter hyrts ut. 

Vid årets slut fanns fem lediga lotter. 

 

Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet 
Inge-Maj Lönnqvist är ordinarie ledamot i regionstyrelsen. Aram Rabati är kassör i regionen. 
 

Gemensamma städdagar vår och höst 
Vårstädningen genomfördes den 23 och 24 april.  Trots snålblåst och regnskurar var uppslutningen 
enorm, drygt 75 medlemmar tillsammans med makar, sambor, föräldrar, barn och vänner samlades för att 

göra fint på området. Stämningen var på topp och städningen av våra gemensamma ytor gick i ett nafs. 

Den sociala samvaron uppskattas liksom möjligheten att få hjälp med tunga sysslor på sin egen lott efter 
att man gjort ett arbetspass för föreningen. Beställd jord delades ut till medlemmarna. Mycket fika och 

grillkorv gick åt. 

 

Höststädningen gick av stapeln den 15 oktober. Drygt 30 medlemmar deltog trots det blåsiga vädret. 
Eldning av ris kunde inte genomföras på grund av eldningsförbud. Anitas mackor hade strykande åtgång. 

 

Medlemmarnas jordbeställning 
Jordförsäljningen till medlemmarna slog rekord igen. Ett miljövänligt och bekvämt alternativ som har 

uppskattats av medlemmarna och minskat biltransporterna till området.   

 

Plantbytardag 
Den 4 september slöt knappt 30 medlemmar upp i höstkyla med mulen himmel för att byta plantor och 
fröer och umgås. Trots det kyliga vädret deltog både stora och små med liv och lust i tipspromenaden. 

Stort tack till Kristina och Anita som ordnade arrangemanget. 

 

Trivsel, underhåll och ordningen på lotterna  
Vattenkranar har reparerats där behov funnits. Gräsklippningen har skötts med frivilliga krafter. 

Styrelsen beklagar dock att inte flera ställer upp och hjälper till. 
 

Stadsodlingsbidrag 

Kommunen anslog år 2016 medel på 500 000 kr att ansökas av föreningar m.fl. för nya och pågående 
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odlingsprojekt. Föreningen har beviljats bidrag på knappt 20 000 kr för ökad tillgänglighet genom 
gångförbättring. Arbetet kommer att pågå som ett projekt med medverkan av samtliga medlemmar under 

odlingssäsongen 2017. Projektet ska redovisas till kommunen senast i mars 2018. 

 

Styrelsen inspekterade lotterna sommar och höst 
Styrelsen gick syn på området den 5 juni varefter 17 odlare fick uppmaningar att rensa upp sina lotter 

och två odlare varnades. Efter uppföljande inspektion den 21 juni fick 24 odlare påstötningar att rensa 
upp sina lotter.  Styrelsen konstaterade vid höstsynen den 1 oktober att många medlemmar inte skött sina 

lotter på ett tillfredsställande sätt. 22 odlare fick särskilda tillsägelser, sex odlare fick skarpa tillsägelser, 

två av dem har därefter sagt upp sina lotter.   

 
Ett välskött område under hela säsongen bidrar till ökad trivsel för alla odlare. 

 

Studieverksamhet och miljödiplomering 
Studieverksamheten har tyvärr legat nere under säsongen. Ambitionen är dock att få igång arbetet med 

att miljödiplomera föreningen. En miljödiplomering kan vara till fördel för föreningen om kommunen 

skulle få för sig att konkretisera eventuella byggplaner för området. 

 

P4 Uppland besökte odlingsområdet och intervjuade oss 
P4 Uppland gjorde en trevlig intervju med oss i sommarsolen den 27 juli. Programmet heter Förmiddag 

med P4 Uppland och är 165 minuter långt. Cirka 2 timmar och 5 minuter in i programmet kommer en 

intervju med kommunalrådet Erik Pelling (S) som pratade om kolonilotter kontra bostadsbyggande. 
Mycket intressant för oss. Sen musik och nyheter och mera musik och så kommer vi. 

Här finns vi: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3290 

Och här finns en kortare version med Erik Pelling och en kommentar från föreningens ordförande. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6482761 

 

Hemsidan används för information till medlemmar 
Vår hemsida www.kvarngardetodlarna.se syftar till att informera medlemmar om nyheter och aktiviteter 

samt allmänheten om att vi finns och hur man ansöker om att få odlingslott. Koloniträdgårdsförbundet 

www.koloni.org har också en länk till vår hemsida. 
 

Information om våra aktiviteter sätts också upp på anslagstavlorna på odlingsområdet. 

 
Vi använder företrädesvis e-post för att kommunicera med våra medlemmar, främst för att det är 

kostnadseffektivt och snabbt. Medlemmarna uppmanas därför att anmäla sin e-postadress till föreningen 

på kvarngardetsodlarforening@gmail.com. 

 

Vänligen anmäl alltid ändrad postadress och/eller e-post till föreningen. 

 
Uppsala i januari 2017 

 

Styrelsen 
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