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En ny säsong är i antågande och vi hälsar alla nya och gamla odlare varmt välkomna 

tillbaka. Påskhelgen lovar fint väder, så vi hoppas att många har möjlighet att komma ut till 

Orhem och se över sina lotter. Vår biodlare, Claes – Göran, meddelar att bina klarat vinter bra 

och vi hoppas på full aktivitet under vår och sommar. Föreningen börjar också sitt arbete med  

miljödiplomering och en arbetsgrupp tillsattes på årsmötet. Arbetet sker i flera steg och i 

första skedet inventerar vi vad som redan görs tex. kompostering och biodling.    

 

Våren i korthet 

 
Husgruppen planerar att i första hand måla föreningshuset. Till vår glädje har flera 

medlemmar svarat på ” målaruppropet” och arbetet kommer i gång så fort vädret tillåter. 

Nästa steg är att dra in el . Under denna säsong kommer huset inte vara tillgängligt för alla 

medlemmar, då inredningen av huset beräknas ta ytterligare minst ett år. Inredningstakten är 

också beroende av tillgången på kapital. Styrelsen uppskattar därför alla bidrag till kommande 

plant- och skördemarknader. 

 

Årsmötet 

 
Ett 20 tal personer hörsammade kallelsen till årsmötet. Stämningen var god och följande 

personer valdes till styrelsen: 

  

 Ordförande: Marita Anundi Magnusson  Lott 63 ( 2 år omval) 

 Kassör: Monica Larsson  Lott 46  ( 1 år kvar) 

Ordinarie ledamöter: 

Christina Björklund Lott 19  ( omval 2 år) 

Magda Brättemark  Lott 48  ( 1 år kvar) 

Annelie Medin Lott 48  ( 1 år kvar) 

 

 

 

 



Suppleanter: 

 

Ylva Rundh Blomberg  Lott 76  (1 år omval) 

Annika Fransson  Lott 54  (1 år omval) 

Maria Rossi Kallipolitis  Lott 50 (1 år nyval) 

 

Valberedningen består av Inger Redelius, Lena Bergh och Göran Blomberg 

 

Miljödiplomering: Mötet beslutade om att börja arbetet med miljödiplomering. En 

arbetsgrupp tillsattes bestående av Britt- Marie Jarnhammar lott 43, Marita Anundi lott 63, 

Christina Björklund lott 19. Om du är intresserad av att vara med så hör gärna av dig till 

någon i gruppen. 

 

Ordningsregler: Mötet beslutade även om ett tillägg i ordningsreglerna. Behandling av 

lotter vid avslut av medlemskap samt att utse Inger Redelius som trädvårdsansvarig. 

 

Årsmötesprotokollet finns i sin helhet på hemsidan. 

 

Städdagen  
 
Vårens städdag äger rum lördagen 11 maj. Samling vid föreningshuset 10.30. Ta med egen 

dryck och kaffe. Föreningen bjuder på grillad korv och kaka till kaffet ca kl 12.30 -13.00 

 

 Ingen container denna gång, utan det blir till höstens städdag. 

 För att få tillgodoräkna dig städdagen ska du anmäla dig 10.30.  

 Ingen eldning då vi ska bli miljödiplomerade. 

 Vi lottar ut 10 Skansenbiljetter vid fikat. 

 Har du inte möjlighet att delta på städdagen finns två alternativ. Du kan få en uppgift 

att utföra på valfri dag ( kontakta styrelsen) alt, betala en städavgift på 200 kr. 

 

 

Väl mött på städdagen! 

 
Styrelsen/ Ylva Rundh Blomberg 

 

 

 


