SÄBY KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2020
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.
De flesta lotterna är på 100 kvm, ett fåtal mindre-större än 100 kvm.
Enligt arrendeavtalet ska dessa användas endast för fritidsträdgårds-ändamål.
Årsmöte
Pga pandemin hölls inget årsmöte i mars som stadgarna föreskriver.
Årsmötet hölls 1/9 2020 utomhus på koloniområdet. 25 närvarande medlemmar + 2 fullmakter.
Styrelsen
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten, varav några möten har avsett syn av lotterna.
På rekommendation av koloniträdgårdsförbundet har styrelsen hållit konstituerande möte 12/5 2020
och då utsågs Annika Lundqvist till ordförande enligt valberedningens tidigare förslag.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordinarie
Jan Vestlund, ordförande, avgick 20/1 2020
Margareta Poovi, vice ordförande 21/1—12/5 2020
Annika Lundqvist, ordförande, från 13/5 2020
Elisabet Vallberg, kassör
Mikko Salomäki, avgick 1/9 2020
Gunilla Pehrsson, avgick 1/8 2020
Styrelseledamöter valda på årsmötet 1/9 2020
Ordinarie
Annika Lundqvist, ordförande, fyllnadsval, 1 år
Elisabet Vallberg, kassör, 2 år
Lina Carlén, 2 år
Ledamot vakant

Suppleanter
Flora Burghardt, avgick 20/1 2020
Mikael Djupsund
Marie-Claude Kolar

Suppleanter
Marie-Claude Kolar, 1 år
Mikael Djupsund, 1 år

Vid årsmötet 2021 löper mandatperioden ut för ordinarie ledamoten:
Margareta Poovi.
Revisorer
Ordinarie
Seija Navaee, 2 år
Sitsabesan Aturai, fyllnadsval, 1 år

Suppleanter
Urban Boström, 1 år
Hjördis Leander, 1 år

Vid årsmötet 2021 sker val av 1 ordinarie revisor och revisorssuppleanter.
Valberedning
Kathrine Klarås, 1 år, sammankallande
Birgitta Sjödin, 1 år
Vid årsmötet 2021 sker val av valberedning.
Ombud
Vid årsmötet 2020 valdes Milja Winquist och Alexander Ivanov som ombud till Östra Regionen av
Koloniträdgårdsförbundet.
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Städdagar
Vårens städdag ställdes in p g a pandemin. Höststäddagen genomfördes, men utan samvaro med
korvgrillning.
Förutom sedvanlig gräsklippning, rensades diket, 1 kompost täcktes - ny öppnades, marken runt
fruktträden rensades från ogräs, fruktträdstammarna nätades, stenkistorna under vattenkranarna
rensades. Allt icke komposterbart kördes till återvinningscentralen.
Vattenmätaren avlästes, förbrukning under säsongen 441 m3.
Förra säsongen var förbrukningen 504 m3.
Utfört underhåll och inköp
Reparation av gräsklipparna.
Reparation av vattenläcka.
Inköp av extra batteri till trimmern.
Inköp av 1 äppelträd.
Inköp av 3 aroniabuskar, planterades på lott 13 som minskats p g a stort äppelträd.
Väsentliga händelser och beslut under året
Styrelsen har haft tät kontakt med kommunen om parkeringsplatser men fått besked om att det inte
kommer att göras några särskilt markerade platser för kolonimedlemmarna.
Under hösten har kommunens representant från kulturavdelningen besökt koloniområdet och anser att
höga växthus/anläggningar inte får finnas på området. Odlingsområdet är särskilt skyddsvärd i och
med närheten till byggnadsminnet och kulturmiljön.
Med anledning härav kommer styrelsen att skriva om ordningsreglerna, som sedan lämnas till
kommunen för godkännande.
Styrelsen planerar för elektroniskt utskick till medlemmarna.
Kommunen har reparerat staketet och samtidigt ändrat sträckningen så att caféets nödutgång hamnar
utanför vårt område. Dvs ingen ingång till området vid caféet.
Kommunen har fällt bokträdet som stod intill staketet vid lott 35 samt ansat och stadgat
plommonträdet vid lott 8. Kommunen har även fält ett ruttet päronträd.
Styrelsen har övergått från manuell bokföring till E-bokföringstjänst via Nordea från 1/7 2020.
Posterna från januari-juni 2020 har registrerats manuellt i systemet av ekonomiansvarig.
Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av den ekonomiska redovisningen och budgetförslag för det nya
verksamhetsåret.
Hemsida
Föreningens hemsida finns under adress: www.sabykoloni.se
……………………………………………………………………………………………………
Annika Lundqvist
Elisabet Vallberg
Margareta Poovi
Ordförande
Kassör
Sekreterare
………………………………
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