SÄBY KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2021
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
P.g.a. pandemin hölls inget årsmöte i mars som stadgarna föreskriver.
Årsmötet hölls 1/6 2021 utomhus på koloniområdet, 22 närvarande personer, varav 1 person utan
rösträtt.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten, varav några möten har avsett syn av lotterna.
Styrelse
Ordinarie
Annika Lundqvist, ordförande
Margareta Poovi, vice ordförande, sekreterare
Elisabet Vallberg, kassör
Lina Carlén
Carina Lundin

Suppleanter
Marie-Claude Kolar
Mona Stenberg

Vid årsmötet 2022 löper mandatperioden ut för:
Elisabet Vallberg och Lina Carlén, ordinarie ledamöter,
Marie-Claude Kolar och Mona Stenberg, suppleanter.
Firmatecknare
Föreningens firma har under året tecknats av Annika Lundqvist och Elisabet Vallberg i förening.
Revisorer
Ordinarie
Seija Navaee
Sitsabesan Aturai

Suppleanter
Urban Boström
Jorge Pastrana

Vid årsmötet 2022 löper mandatperioden ut för:
Seija Navaee, ordinarie revisor,
Urban Boström och Jorge Pastrana, revisorssuppleanter.
Valberedning
Kathrine Klarås, sammankallande
Birgitta Sjödin
Vid årsmötet 2022 sker val av valberedning.
Ombud
Vid årsmötet 2021 valdes Milja Winquist och Alexander Ivanov som ombud till Östra Regionen av
Koloniträdgårdsförbundet.
Nya medlemmar
Under året har styrelsen godkänt medlemskap för 8 odlare. Vid årets slut hade vi 6 lediga lotter.
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Städdagar
Under verksamhetsåret har två städdagar genomförts, dock utan samvaro med korvgrillning.
Sedvanliga arbetsuppgifter på städdagarna: gräsklippning, rensning av diket, rensning runt fruktträden,
rensning av stenkistorna under vattenkranarna, översyn av komposterna. På höststäddagen flisades
kvistar och Röda-Kors boden städades. Allt icke komposterbart och grövre kvistar kördes till
återvinningscentralen.
Vattenmätaren avlästes, förbrukning under säsongen 572 m3.
Förra säsongen var förbrukningen 441 m3.
Utfört underhåll och inköp
Reparation av gräsklipparna.
Inköp av brevlåda, finns uppsatt vid infarten till Säby gård.
Föreningens postadress: Säby koloniträdgårdsförening, Säby Gård, 177 38 Järfälla.
Tre körsbärsträd (gåvor) har planterats i gången mellan lotterna 1–2 och 10–12.
Väsentliga händelser och beslut under året
Kommunens har beslutat att göra regelbundna inspektioner varje höst, vilket de gjorde i september.
Kommunen anser att odlingsområdet är särskilt skyddsvärd i och med närheten till byggnadsminnet
och kulturmiljön.
Ordningsreglerna har omarbetats och godkänts av kommunen samt fastställdes av medlemmarna på
årsmötet i juni 2021.
Styrelsen har genomfört elektroniskt utskick till medlemmarna - arrendeavgiften via E-faktura samt
kallelse till årsmötet.
På årsmötet godkändes styrelsens förslag att höja arrendeavgiften till 6 kr/kvm från år 2022.
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
……………………………………………………………..
Lina Carlén
Carina Lundin
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