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Välkommen till månadens nyhetsbrev från Sjöbergen Norra odlarförening. Den här 
månaden har vi massor av nyheter att berätta om. Fortsätt läs nedan. 
 
Hej medlemmar. 
 
Här är lite info om vad som händer och har hänt. 
 
- Årsmötet i föreningen hölls den 22/3 2022. Fullständigt protokoll från det kommer 
snart att skickas ut separat, men vi vill här informera er om den nya styrelsen som 
valdes: 
 
Ny ordförande är nu: Felix Heimerson (lott 110) 
Vice ordförande: Tatiana Bjarne (lott 65) 
Kassör: Mariana Soriano (lott 12) 
Sekreterare: Kerstin Christoffersson (lott 111) 
 
Ledamöter: 
Gunn Magnusson Andersson (lott 83) 
Carina Conticelli (lott 16) 
Linda Hagberg (lott 128) 
 
Suppleanter: 
Anna Kärrberg (lott 97) 
Ingela Tellander (lott 130) 
 
 
 



 

 
- Angående föroreningar i jorden: 
Styrelsen har haft möte med Fastighetskontoret, som anlitat en ny konsult för en 
second opinion, Fredrik Engelke. Man börjar litegrann om, och kommer att göra en 
ny riskanalys. Provtagningar på området kommer att ske redan i vår, de kommer 
inte att påverka odlandet, och kommer att kommuniceras. 
 
Inför provtagningen: 
Det kändes som att det jordbyte som tidigare aviserats kanske ändå inte behöver 
bli aktuellt. Och viktigt att veta - inget dramatiskt kommer att hända inom 
överskådlig framtid, och definitivt inte den här odlingssäsongen. 
Fredrik E tyckte också att de anvisningar vi har på vår hemsida är mycket bra, följer 
vi dom har vi riskminimerat mycket. I korthet - vi ska skölja grönsaker väl, se till att 
inte få i oss jord, gärna odla i pallkrage mm. Gå gärna in och läs mer på hemsidan. 
De anvisningar vi har fått tidigare från Miljöförvaltningen gällande vår kompost är 
kvar - vi ska inte använda kompostjord och föra tillbaka ut på området. Vissa delar 
av vårt  område har lägre värden än komposten, och det är olyckligt om den sprids 
till dessa. Vi ska däremot fortsätta att lägga ogräs och rens på komposten, som sen 
tas om hand för deponi. 
 
Inför säsongen vill vi också påminna om att eldning inom området inte är tillåten. 
Det står i både arrendeavtal och nyttjanderättsavtal. Vi har dispens att göra det i 
eldningstunnan - det görs då av Dan eller på arbetsdagar, eller efter 
överenskommelse med styrelsen. 
Vid grillning - ta med eget grillkol. Se sen till att det är ordentligt släckt, ta själv med 
utbrunnen kol och aska från området. Aska får inte läggas i eldningstunnan eller i 
rabatter! 
Använd gärna grillplatsen vid pergolan, grillar du på lotten så ta hänsyn till grannar 
som kanske inte vill ha rök på sig. 
Vattnet är inte på än, det är ju fortfarande väldigt kalla nätter tyvärr. 
 
Vi vill också påminna om arbetsdagen nu på lördag 9/4! 
Vi har två pass, ett kl. 10-12 och ett kl. 13-15, med gemensam samling däremellan 
för korvgrillning och lite information. Samling på Birgers backe. 
Just nu ser det ut som att det inte ska snöa i helgen! Men vem vet – det är ju april :). 
Vi trotsar vädret, och ses i Sjöbergen! 
 
Hälsningar, 
Sjöbergen Norra odlarförening 
  

 

  

 
 
 

Månadens eftertanke 
 
Tänk gärna på att planera era insatser 
vid arbetsdagarna så ni inte har det 
kvar in på senhösten. Det är under 
säsongen som vi behöver hjälpas åt 
med att ta hand om vårt gemen- 
samma område 
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