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Så var det äntligen dags att sätta spaden i jorden igen! Det har dock inte varit helt lätt som ni 
säkert märkt. Vi hälsar alla gamla och nya medlemmar välkomna till en ny odlingssäsong. 
Vinter har gått hårt åt många staket, så vi ber alla se över sina stolpar och nät för att undvika 
objudna gäster. 
Styrelsen är medveten om att informationen kommer sent, men städdagen blir lördagen 
den 5 maj. Se vidare info nedan. 
 
Våren i korthet 
 
Medlemsmötet 
Medlemsmötet handlade denna gång uteslutande om det nya föreningshuset. Vi sökte och fick 
bygglov för ett föreningshus samt en redskapsbod. I dagsläget har vi dock inte pengar att 
uppföra båda byggnaderna. Då det finns ett årsmötesbeslut sedan tidigare på ett föreningshus 
så kommer detta att prioriteras. Huset är på 25 kvadratmeter och planen är att det ska dras in 
el så det finns möjlighet att värma vatten och mat. Det är svårt att ge något exakt datum då 
huset kommer på plats, då monteringsfirman har mycket jobb för närvarande. Vi hoppas att 
det kan bli i slutet av sommaren eller början av hösten. Styrelsen är mycket tacksam över att 
få hjälp med bygget av tre föreningsmedlemmar Lars, Peppe och Claes-Göran. 
 
Årsmötet 
Det var god stämning på mötet och drygt 25 personer slöt upp denna gång. Årets styrelse 
består av följande medlemmar: 
Marita Anundi (ordförande) lott 63, Christina Björklund (sekreterare) lott 19, Annelie Medin 
(lottansvarig) lott 36, Monika Larsson (kassör) lott 46, Magda Brättemark (hemsidan) lott 48, 
Ylva Rundh Blomberg (inköp) lott 76, Ming Pilström (suppleant) lott 22 samt Annika 
Fransson (suppleant) lott 54.  
Ingen höjning av årsavgiften är planerad. 
Lena Israelsson informerade om bestämmelser för odlingstunnlar. Informationen samt 
mötesprotokoll kommer att läggas ut på hemsidan.  
 
Städdagen  
Under städdagen hjälps vi åt att städa våra gemensamma områden. 

• Samling kl. 10.30 vid Gula huset. Anmäl dig och stäm av att dina kontaktuppgifter 
på medlemslistan stämmer. 



• Du väljer själv på ”göralistan” vilken uppgift du vill utföra, alla efter sin ork och 
förmåga. 

• Efter avslutad städning tänder vi grillen. Föreningen bjuder på korv med bröd. 
• Ta med egen dryck och kaffe.  
• Vi lottar ut Skansenkort. 

 
Om du inte har möjlighet att delta, kontakta styrelsen för en arbetsuppgift att utföra på valfri 
dag. 
 
Det blir ingen eldning denna gång. Till hösten kommer vi att hyra en flismaskin så att alla 
kan bli av med sitt ris och få flis i retur!!  I höst kommer det enligt traditionen finnas en 
container att slänga övrigt skräp i. 
 
Vatten  
Föreningens största utgift är för närvarande vattenräkningen. De två sista åren har den 
fördubblats. En förklaring kan vara att sommaren 2016 var ovanligt torr. Sommaren 2017 
upptäckte vi, vid tre tillfällen, att vattenkranar stått öppna och att vattnet i ett fall, runnit i flera 
dagar. Det kan också vara ett busstreck av någon som gått förbi. 

 
 
Föreningen behöver en ny ”Vattenansvarig” då Stefan, som i många år har satt på och stängt 
av vattnet, vår och höst, vill lämna över ansvaret till en ny person. Du som tar över kommer 
att få en ordentlig genomgång av Stefan, allt för att du ska känna dig trygg och säker med ditt 
nya uppdrag. Utan vatten, ingen odling! 
 

Om du är villig att ställa upp, kontakta styrelsen snarast!! 
 
SOS 
Vi vill passa på att slå ett slag för nätverket Söder Om Söder som regelbundet erbjuder bra 
föreläsningar, om allt som har med odling att göra. Föreningen betalar en årsavgift och alla 
medlemmar kan sedan delta utan kostnad. Föreläsningarna hålls ofta i EKO-byn i Björkhagen. 
Inbjudan till föreläsningar skickas ut via mail. SOS ser gärna att någon från varje förening vill 
delta i planeringsmötena för att kunna utbyta tankar och idéer.  
 
Plantmarkad 
På grund av den kalla våren får vi flytta fram plantmarknaden till slutet av maj, troligtvis 
lördagen 26.5. Börja förbereda redan nu. Mer info kommer. 
 

 
* * * 

 
Styrelsen önskar alla en fin vår!     

 
Styrelsen/ Ylva Rundh Blomberg 

Vi ber er därför att vara extra uppmärksamma på vattenkranarna. Om ni använder 
vattenslang, se till att ta loss slangen från kranen när du är klar. Vattna med sunt 
förnuft, slopa vattenspridaren och punktvattna. 


