
Sjöbergen Norra Odlarförening 

 

Välkommen till årsmöte onsdagen 18 mars 2015 kl. 18.30 i ”Festsalen” 

Majornas Missionskyrka, 2:a vån, Chapmans Torg. 

 

I år har vintern inte lagt sin hand över vårt område ännu, när detta skrivs. Snarare är det den 

senaste stormen Egon som ställt till det lite grann. Därför skadar det inte att se till sin lott 

och eventuella verktygslådor lite då och då. 

På vår hemsida http://sjobergennorra.wordpress.com läggs också aktuell information upp. 

Lösenord för medlemsinformation är: maskrosboll (bara små bokstäver). 

Under 2014 utökade vi antalet arbetsdagar till 4 stycken. Detta bland annat för att ge fler 

möjligheter till att vara med i de gemensamma aktiviteter som krävs för att hålla ordning på 

vårt område. 

Vi i Kontaktgruppen är tacksamma för de medlemmars insats som slöt upp till 2014 års 

arbetsdagar. Men vi ser gärna att fler medlemmar kommer att ta del i de kommande 

arbetsdagarna. 

Under 2015 planerar vi för fyra arbetsdagar. Datumen är 18 april, 13 juni, 22 augusti och 3 

oktober. 

Fastighetskontoret har aviserat om höjning av arrendeavgiften för föreningen. Förhandlingar 

kommer att ske under hösten 2015 och höjning kommer att träda i kraft från 2016 års 

odlingssäsong. 

De senaste årsmötena har ett 20-tal medlemmar deltagit. De flesta är medlemmar sedan 

flera år tillbaka. Vi vill gärna se nytillkomna medlemmar på årsmötet. Det är ett utmärkt 

tillfälle att göra sin stämma hörd och att framföra synpunkter.  

Du är hjärtligt välkommen till årsmötet! 

Föreningen bjuder på fika. 

Vänliga hälsningar 

Kontaktgruppen 

http://sjobergennorra.wordpress.com/


SJÖBERGEN NORRA ODLARFÖRENING 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
 

Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 18:30 
”Festsalen” 2:a vån 

Majornas Missionskyrka, Chapmans Torg 
 
 

 
Förslag till dagordning: 
 
 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare på mötet 

4. Val av justeringsmän och rösträknare på mötet 

5. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst 

6. Fastställande av röstlängd och dagordning 

7. Kontaktgruppens verksamhetsberättelse för 2014 

8. Revisorns berättelse 

9. Frågan om kontaktgruppens ansvarsfrihet 

10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2015  

11. Val av 5 ordinarie till kontaktgruppen 

12. Val av 2 suppleanter till kontaktgruppen 

13. Val av revisor och revisorsuppleant 

14. Val av ansvarig för uthyrning av odlingslotter 

15. Val av valberedning, 3 personer varav 1 sammankallande  

16. Stadgeändring - förslag till ändrat räkenskapsår 
Enligt stadgarna är föreningens räkenskapsår 1/9 – 31/8, vilket föreslås ändras till 1/1 – 31/12. Detta 
medför ändring i §§ 8 och 10 i stadgarna. 

17. Inkomna förslag och motioner  

18. Övriga frågor 

19. Mötets avslutande 
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Sjöbergen Norra Odlarförening   

Verksamhetsberättelse 2014 
 

Kontaktgrupp, revisorer och valberedning  

Kontaktgruppen bestod fram till årsmötet i mars 2014 av Cecilia Kvist, Gunn Magnusson 

Andersson, Leena Odebo, Linda Hagberg, Marianne Robinsson Hjelm (kassör och 

firmatecknare), Per Törnvall (ordförande och sekreterare) och suppleant Anita Christensen 

(kassör och firmatecknare). 

Kontaktgruppen har sedan årsmötet i mars bestått av Cecilia Kvist, Gunn Magnusson 

Andersson, Leena Odebo, Krister Lindell, Marianne Robinsson Hjelm (kassör och 

firmatecknare), Per Törnvall (ordförande och sekreterare) och suppleanter Anita Christensen 

(kassör och firmatecknare) samt Carina Sundqvist. Carina avsade sig uppdraget efter kort tid. 

I kontaktgruppens uppgift ingår också att vara områdesansvarig och kontaktperson för ett 

antal lotter. Information om detta finns på föreningens anslagstavlor.  

Kontaktgruppen har haft 10 protokollförda möten samt två protokollsförda 

besiktningsrundor av odlingslotterna.  

Revisor har varit Lars Lager och revisorsuppleant Kajsa Mannerkorpi. 

Valberedningen har bestått av Eva Holmér, Lennart Berggren och Lena Cederholm.  

Arbetsgrupper 

Alla medlemmarna i föreningen hör till en arbetsgrupp.  

Rabattgruppen: Marianne Robinsson Hjelm är sammankallande. 

Gräsklippargruppen: Anita Christensen är sammankallande.   

Kompostgruppen: Claus Christensen är sammankallande.  

Vatten- och dikesgruppen: Virginia Cavallini är sammankallande.   

Underhållsgruppen: Per Törnvall är sammankallande.   
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Uthyrning av odlingslotter  

Under året avsade sig Kerstin Christoffersson ansvaret för uthyrning av föreningens 

odlingslotter. Kerstin har förtjänstfullt utfört detta uppdrag under många år och har 

avtackats av kontaktgruppen. Valberedningen fick i uppdrag att till årsmötet 2015 föreslå ny 

ansvarig för uthyrning av lotter. 

I mars 2014 hade vi ca 150 personer i kö och ett köstopp var infört. Kontaktgruppen har 

under året kontaktat samtliga i kön för att efterhöra intresset av stå kvar i kö. Kön i dag är ca 

90 personer, och det råder fortfarande köstopp.  

I år har 11 lotter fått nya innehavare.  

Föreningens webbsida 

Ansvarig för webbsidan är Anita Fors. Anita tar löpande del av kontaktgruppens arbete för 

att kunna hålla webbsidan aktuell.  

Aktiviter under året 

Under 2014 infördes fyra arbetsdagar istället för två, vilket möjliggjorde för fler att delta. 

Dessa har varit 12 april, 28 juni, 24 augusti samt 4 oktober. Vi har vid dessa tillfällen bl a 

byggt ny kompostfålla, rensat diken, tagit bort oanvända redskapslådor, samt forslat bort 

skräp till återvinningscentralen. I genomsnitt har 20-40 personer deltagit vid respektive 

tillfälle.  

Sjöbergens dag 30 augusti 

Sjöbergs dag genomfördes traditionsenligt tillsammans med övriga föreningar i Sjöbergen. Vi 

bidrog med poängpromenad och soppservering.  

Flora och fauna 5 oktober 

Dan Lundberg ordnade en naturvandring i Sjöbergen. 

Avisering av nytt arrendeavtal 

Göteborgs Stad, fastighetskontoret, har till föreningen aviserat att arrendeavtalet för vår 

förening kommer att omförhandlas under hösten 2015. Fastighetsnämnden har beslutat att 

höja arrendeavgiften för att täcka sina kostnader.  

Göteborgs djur- och odlarföreningar 

Under hösten bildades nätverket Göteborgs djur- och odlarförening som en reaktion på 

fastighetsnämndens beslut om höjda arrendeavgifter. Två möten har hållits under hösten 

och Sjöbergen Norra har deltagit på båda. Nätverket har också genomfört en enkät till djur- 

och odlarföreningar för att få underlag inför samråd med fastighetskotoret om arrendet.  

Övrigt 

Föreningen har investerat i två gasolkök samt en motorgräsklippare.   
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Sjöbergen Norra Odlarförening 

Kontaktgruppens förslag till verksamhetsplan 2015 
 

Datum för arbetsdagar  

Vi samlas kl 11.00 vid Birgers backe:  

 18 april 

 13 juni 

 22 augusti 

 3 oktober 

 

Inför arbetsdagarna kommer kontaktgruppen att införskaffa material för upprustning av 

området. 

Arbetsgrupper 

Kontaktgruppen ser över arbetsformerna för den gemensamma skötseln av området. Hittills 

har vi haft arbetsgrupper för rabatter, kompost, vatten och diken, underhåll samt 

gräsklippning. Aktiviteten har varierat mellan grupperna. Är det relevant att fortsätta med 

denna organisation? 

Nytt arrendeavtal 

Till hösten sker omförhandling av föreningens arrendeavtal med Göteborgs Stad, 

fastighetskontoret.  

Uppmärkning av lotter 

Kontaktgruppen har för avsikt att under 2015 införa ett gemensamt skyltsystem för alla 

lotter. Föreningen finansierar inköp av skyltar och kontaktgruppen ansvarar för 

utplaceringen.  

Besiktning av lotter 

Besiktning av lotter sker i början av juni.  
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Uppmärkning av gemensamma bärbuskar 

Uppmärkning av gemensamma bärbuskar kommer att ske. Dessa blir då tillgängliga för alla 

att plocka från. 

Inköp av gräsklippare 

Inköp av handgräsklippare kommer att ske under våren. 

Sjöbergens dag 

Föreningen har för avsikt att fortsatt delta i Sjöbergens dag vilket kräver engagemang från 

medlemmarna. 

Till sist… 

Alla är välkomna att ta kontakt med oss i kontaktgruppen med tankar om och förslag på hur 

vi gemensamt kan öka medlemmarnas engagemang i gemensamma aktiviteter. 




