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Vi hälsar alla nya och gamla medlemmar välkomna till en ny odlingssäsong. Kylan dröjer 
sig envist kvar och många var vi som försökte starta upp under påskhelgen med mössa och 
vantar och snöflingor i luften. Torpet var dock välbesökt och en fika med våfflor kändes helt 
rätt. Men, håll ut, maj är nära!!! Odlingsintresset är fortsatt stort och alla lotter är nu uthyrda. 
 
 
VÅREN I KORTHET 
 
Medlemsmöte 
 
Den 22 februari samlades drygt 20 intresserade medlemmar och styrelsen för ett 
medlemsmöte i Skarpnäck. Föreningens medlemmar hade i förväg skickat in frågor och 
styrelsen informerade bl.a om styrelsens arbetsuppgifter och om vad som planeras ang. nytt 
föreningshus. Protokoll från möte har skickats ut till alla medlemmar. Planen är att vi ska ha 
ännu ett medlemsmöte till hösten och styrelsen återkommer med datum och plats. 
 
Årsmötet  
 
Årsmötet samlade även detta ett 20-tal personer. Mötet valde följande styrelse: 
 

• Marita Anundi ( ordförande) lott 63, Christina Björklund (sekreterare) lott 19, Monica 
Larsson (kassör) lott 46, övriga ledamöter Magda Brättemark lott48, Ylva Rundh 
Blomberg lott 76, Ming Pilström lott 22, Waleska Faustini lott 44, Nina Noreskär lott 
57, Annelie Medin lott 36. 

• Vi tackar avgående Karin Halling, Diana Silfvermåne och Jenny Lindstedt för ert 
arbete under det gångna året.       

 
• Föreningens ekonomi är fortsatt god och årsavgiften kommer att vara oförändrad. 

Dock var årets vattenräkning nästan dubbelt så hög som förra årets. Vi hade en 
ovanligt torr sommar och inför denna säsong bör vi tänka på att vattna med sunt 
förnuft. Inga vattenspridare! 

 
• Vår odlingsrådgivare Christina Björklund informerade om föreningens ev. 

miljödiplomering. Vi planerar att bjuda in Anders Värn från Skarpnäcks stugförening 
för genomgång av miljödiplomeringsprocessen. För att börja processen krävs ett 
årsmötesbeslut. 

 
• Ny bygglovsansökan är inskickad. Vi väntar svar om ca 10 veckor. 

 



• Gröna boden ska bort, men vi har ännu inte löst hur. 
 

• Mötesprotokollet kommer att läggas ut på hemsidan. 
 
 
Städdagen 
 
Vårens städdag äger rum lördagen 6 maj. Samling 10.30 vid Gula huset. Ta med egen dryck 
och kaffe. Föreningen bjuder på grillad korv och kaka till kaffet, ca kl. 13.00. 

• Vi har fortfarande en del staket att måla, så kom i oömma kläder. Ta gärna med en 
plastburk att ha färg i, föreningen håller med penslar. 

• Ingen container denna gång, utan det blir till höstens städdag. 
• Vi eldar om vädret tillåter. OBS! Bara gammalt ris får eldas. 
• Vi lottar ut Skansen biljetter vid fikat. 
• Om du inte har möjlighet att delta finns två alternativ: du kan få en uppgift att utföra 

på valfri dag, alt betala en städavgift på 200 kr. 
 
 
Trädgårdsloppis  i  Tanto 
 
Koloninätverket Peppar & Pumpa ordnar även detta år trädgårdsloppis och plantmarknad i 
Tanto, Zinkens väg, söndagen 14 maj kl 12-16. Fynda bland plantor, hinkar, korgar och 
frön. Vill du vara med och sälja. Det kostar ingenting men du får ordna bord själv. 
Anmälan senast 9 maj till monika.langlet@gmail.com.  
 
 

 
Vi ses på städdagen! 

 
Styrelsen/Ylva Rundh Blomberg 

 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 


