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Verksamhetsberättelse år 2019 för Kvarngärdets Odlarförening – årsmöte 2020 

 

Styrelsen 2019 
Inge-Maj Lönnqvist ordförande/medlems- och köansvarig 

Aram Rabati  kassör till och med 23 september 2019 

Helene Ellemo sekreterare 

Ilpo Kuusisto  ledamot 

Marcus Danielsson ledamot 

Stina Asterfeldt ledamot 

Suppleanter: Marika Lundmark och Niklas Hildeberg. 

Odlingsrådgivare: Margareta Hagbro lott 103 o 119 (Aram Rabati till och med 13 juli). 

 
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten inklusive inspektion av lotterna den 3 juni, 

uppföljning den 19 juni och höstsyn den 29 september 2019. Därtill har styrelsen haft personliga 

kontakter på odlingsområdet under säsongen samt täta mail- och telefonkontakter. Efter kassörens 

utträde har styrelsen hanterat föreningens ekonomi. 

 

Odlingsområdet per 31.12.2019 
Antal brukbara odlingslotter 123 

Antal medlemmar 108 

Antal personer i kö 200 plus 29 med ofullständiga uppgifter. 

Den genomsnittliga kötiden har ökat och är mellan för närvarande tre år för närboende som ges förtur. 

Antal uppsagda under året: två odlare har sagts upp av föreningen, åtta odlare har avslutat kontrakt på 

egen begäran på grund av flyttning eller andra skäl. Under året har nio odlingslotter hyrts ut, varav ett 

byte av lott. Fyra lotter har hyrts ut avgiftsfritt på grund av att lotten hyrts ut långt in i säsongen. Vid 

årets slut fanns sju lediga lotter. 

 

Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet 
Inge-Maj Lönnqvist är ordinarie ledamot och sekreterare i Nordöstra regionens styrelse. Inge-Maj är 

också ersättare i Förbundsrådet som numera är Koloniträdgårdsförbundets högsta beslutande organ. 

 

Gemensamma städdagar vår och höst 
Vårstädningen genomfördes den 27 och 28 april med fantastiskt bra uppslutning, närmare 100 deltagare 

sammantaget under två städdagar. Stämningen var på topp liksom det soliga vädret. På grund av värmen 

och torkan kunde vi inte elda men containern blev välfylld. 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 19 oktober. Vädret var gynnsamt efter en regnig vecka men det var 

enormt lerigt i gångarna. Trots detta deltog ett stort antal medlemmar och medföljare. Thore kunde 

äntligen elda lite av den enorma rishögen med hjälp av Ilpo. Anita hade som vanligt gjort mackor och 

John hade bakat.  

 

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

har uppskattats av medlemmarna och minskat biltransporterna till området.   

 

Septemberträff 
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Den 8 september slöt cirka 30 medlemmar upp till höstträffen men många dröp av när regnet kom. 17 

tappra odlare gick tipspromenaden och några ännu tapprare stannade kvar för att fika. Karin och Shigeru 

lott 26 vann tipspromenaden med alla 12 rätt och fick en burk honung som Jan Lindberg lott 70 hade 

skänkt. Stort tack till Anita som ordnade arrangemanget. 

 

Föreningen är miljödiplomerad 

Som andra förening i Uppsala blev vi den 1 oktober miljödiplomerade av Koloniträdgårdsförbundet. 

Vi är nu på grundnivå och fortsätter arbetet för att nå upp till de högre nivåerna brons, silver och guld. 

Vår miljögrupp som består av Lisa Danielsson lott 102, Margareta Hagbro lott 103 o 119, Niklas 

Hildeberg lott 93 samt Ida och Magnus Myrberg lott 116 arbetar vidare och kommer med information 

efterhand samtidigt som de planerar studieverksamhet kring detta. Aram Rabati var sammankallande i 

miljögruppen till och med den 13 juli, därefter Niklas Hildeberg. 

 

Underhåll och trivsel mm. 
Gräsklippningen har även i år skötts av tio frivilliga medlemmar.  

Under våren kapade kommunen ett stort antal träd i skogsdungen mot Råbyvägen. Detta medförde att vi 

fick mera ljus och sol till lotterna. Stubbarna och rötterna lämnades dock kvar vilket förorsakade kraftig 

växt av sly som tränger igenom vårt staket och poppar upp i den nedre gången. Föreningen har ansökt 

hos kommunen om att de ska ta bort rötterna alternativt röja en gata på 0,5-1 meter på utsidan av vårt 

staket. 

Under försommaren inträffade ett stort antal stölder vid ett flertal tillfällen. Enskilda odlare drabbades då 

stolar, krukor, hinkar och prydnadsföremål försvann. Föreningen blev av med släpkärran, en pirra och 

vattenslangar. Vi har nu DNA-märkt våra maskiner och satt upp skyltar om det på anslagstavlorna. 
 

Arrendekontraktet och Uppsala kommuns nya riktlinjer och villkor för fritidsodlingen 
Kommunen sade upp vårt arrendekontrakt till 31 december 2018. Korttidskontrakt har därefter gällt till 

dess kommunstyrelsen beslutade om de nya riktlinjerna vilket skedde den 20 november. En 

förhandlingsgrupp med representanter från fem odlarföreningar bildades inom ramen för Nordöstra 

regionen för att diskutera riktlinjerna och avtalen med kommunen. Inge-Maj Lönnqvist har ingått i 

gruppen. Möten har hållits med förhandlingsgruppen och ansvariga tjänstemän och politiker. Våra nya 

avtal väntas komma i januari-februari. Riktlinjerna som blev ”Regler för fritidsodling” finns på 

kommunens hemsida https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/regler-for-
fritidsodling-i-uppsala-kommun/ 

 

Styrelsen inspekterade lotterna sommar och höst 
Resultatet av styrelsens syn 3 och 19 juni samt höstsynen 29 september var allmänt bedrövligt. Vid 

synen den 3 juni fick 31 odlare tillsägelser angående skötseln av sina lotter. Efter uppföljande inspektion 

den 19 juni fick 32 odlare nya påstötningar att rensa upp sina lotter.   

Därefter har styrelsen naturligtvis hållit koll på lotterna och påtalat ovårdade lotter för innehavarna. 

Styrelsen konstaterade vid höstsynen den 29 september att ordningen på många lotter var under all kritik 

och 36 medlemmar fick tillsägelser om skötseln. Det tråkiga är att många inte skördar sina bär eller 

grönsaker. Det är absolut inte hållbart eller miljövänligt.   

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

 
Uppsala i januari 2020/Styrelsen 
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