SÄBY KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2019
Verksamheten
Säby koloniträdsgårdsförening har funnits sedan 1977, ligger vackert vid Säby Gård i Järfälla
och arrenderas av Järfälla Kommun. Koloniområdet består av 12 500 kvm varav 7 000 kvm är
lottmark vilket är fördelat på 65 lotter. Av dessa är 57 lotter på 100 kvm, 6 lotter på 75 kvm,
1 lott på 88 kvm och 1 lott på 137 kvm. Enligt arrendeavtalet ska dessa användas endast för
fritidsträdgårds-ändamål.
Årsmöte
Årsmötet hölls 2019-03-18, varvid 21 röstberättigade medlemmar deltog.
Styrelsen
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten, varav 3 möten har avsett syn av lotterna.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordinarie
Suppleanter
Jan Vestlund, ordförande
Flora Burghardt
Elisabet Vallberg, kassör
Marie-Claude Kolar
Margareta Poovi, vice ordförande
Mikael Djupsund
Mikko Salomäki
Gunilla Pehrsson
Vid årsmötet 2020 löper mandatperioden ut för följande personer:
Elisabet Vallberg, Mikko Salomäki och Gunilla Pehrsson.
Revisorer
Ordinarie
Seija Navaee
Annika Lundquist, 1 år kvar på sin
mandattid

Suppleanter
Urban Boström
Hjördis Leander

Vid årsmötet 2020 sker val av en ordinarie revisor och revisorssuppleanter.
Valberedning
Kathrine Klarås, sammankallande
Birgitta Sjödin
Vid årsmötet 2020 sker val av valberedning.
Ombud
Vid årsmötet 2019 valdes Flora Burghardt och Gunilla Pehrsson som ombud till Östra Regionen av
Koloniträdgårdsförbundet.
Städdagar
Under verksamhetsåret har som vanligt två städdagar genomförts. Förutom sedvanlig gräsklippning
rensades diket, komposter grävdes om, bodarna städades, marken runt fruktträden rensades från ogräs,
fruktträdstammarna nätades, stenkistorna under vattenkranarna rensades. Allt icke komposterbart
kördes till återvinningscentralen. Städdagarna avslutades med korvgrillning.
Vattenmätaren avlästes, förbrukning under säsongen 504 kubikmeter. Förra säsongen var
förbrukningen 813 kubikmeter.
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Utfört underhåll och inköp
− Reparation av gräsklipparna.
− Presentkortet från Centerpartiet har använts för inköp av bl.a. drivmedel.
− Inköp av 1 körsbärsträd som planterades söder om ”lusthuset”
− Ny orienteringstavla över lotterna, på Röda Korsbodens baksida.
− Dörren till utrymmet under Röda Korsbodens har försetts med hänglås.
− Komposterna omgrävda.
− Gödselbingen öppnad för kompost.
Väsentliga händelser och beslut under året
Styrelsen har med Ingrid.Kennerstedt.Bornhall, kommunens kultursekreterare/kommunantikvarie gått
igenom området för att få klargjort vad som gäller för kulturskyddat område. Med anledning härav
kommer ordningsreglerna att omarbetats.
Kommunen har haft möten med verksamheterna på Säby gård, gjort ett antal platsbesök och
trafikmätningar, vilket lett till trafikreglerade parkeringsplatser och ny parkeringszon. Parkeringsplats
endast för kolonimedlemmarna har inte anlagts. Ordföranden har deltagit i möten. Styrelsen kommer
att fortsätta förhandla om markerade parkeringsplatser för kolonimedlemmarna.
Styrelsen planerar för elektroniskt utskick till medlemmarna.
Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av den ekonomiska redovisningen och budgetförslag för det nya
verksamhetsåret.
Hemsida
Föreningens hemsida finns under adress: www.sabykoloni.se
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