
Sjöbergen Norra Odlarförening 

Välkommen till Årsmöte tisdag 12 mars 2019 kl. 18.00 i ”Festsalen” Majornas 

Missionskyrka, 2:a vån, Chapmans Torg. 

Först vill styrelsen tacka alla medlemmar för ert aktiva deltagande under årets gemensamma 

arbetsdagar, vi är stolta och glada över att alla tillsammans underhåller och rustar upp vårt 

odlingsområde! Stort tack alla för ert arbete! 

Under 2018 genomförde vi med gemensamma ansträngningar och glädje projekt ”Tillgängliggöra 

Sjöbergen” med hjälp av ekonomiska bidrag från Göteborgs Stad, Ekologisk stadsdel 2.0 och 

Sjöbergens dag. Vi skapade en ny fruktlund, skaffade 4 nya bänkbord, en murad grill och ritade och 

byggde vår nya sociala mötesplats pergolan.  

Under 2019 planerar vi fortsatt upprustning av vårt gemensamma område genom att lägga ny 

dränering och vattenslang längs vattensjuka delar av gångarna inom området. Detta arbete planeras 

till årets alla fyra arbetsdagar. Vi planerar också att komplettera fruktlunden och köpa in lekredskap 

till föreningens barn som vistas i området.  

Styrelsen hoppas därför på fortsatt god uppslutning till de gemensamma arbetsdagarna 6 april, 15 

juni, 24 augusti och 12 oktober. OBS att ny starttid är kl 10. Planera redan nu för Ditt deltagande vid 

de gemensamma arbetsdagarna. Detaljerad information kommer 3-4 veckor innan respektive datum. 

OBS, se till att pricka av dig för att få din obligatoriska närvaro vid minst två tillfällen registrerad. 

Avgiften för 2020 är densamma som för 2019. Inbetalning ska ske senast 30 september! Information 

om inbetalning kommer efter sommaren per e-post (om du inte meddelat att du behöver 

informationen per brev) vilket underlättar administrationen och sänker föreningens utgifter.  

Har Du förslag på hur vi kan öka vår gemenskap mellan våra medlemmar samt i föreningen? Hör 

gärna av dig till styrelsen eller ta med dig förslaget till årsmötet! 

Styrelsen hoppas avslutningsvis att fler medlemmar kommer till vårt årsmöte. Ett trevligt tillfälle att 

umgås, fika, besluta om verksamhetsplan och budget och inte minst möjlighet att bli en av fem 

lyckliga vinnare till presentkort i trädgårdsbutik!  

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

för medlemsinformation är maskrosboll (bara små bokstäver). 

Du är hjärtligt välkommen till årsmötet 2019! 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 



ÅRSMÖTE SJÖBERGEN NORRA ODLARFÖRENING  

 

 

Tisdagen den 12 mars 2019 kl 18.00, ”Festsalen” 2:a vån,  

Majornas Missionskyrka, Chapmans Torg 
 

 

 

 

Förslag till Dagordning:    

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande på mötet 

3. Val av sekreterare på mötet 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare på mötet 

5. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst 

6. Fastställande av röstlängd och dagordning 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redogörelse 

8. Revisorns berättelse 

9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 

10. Val av styrelse och suppleanter 

11. Val av revisor och revisorssuppleant 

12. Val av valberedning, 3 personer varav 1 sammankallande 

13. Proposition från styrelsen avseende tak till pergola 

14. Inkomna förslag och motioner 

15. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2019 samt årsavgift 2020 

16. Information från styrelsen 

17. Förslag till gemensamhetsfrämjande aktiviteter 

18. Övriga frågor 

19. Utlottning av presentkort 

20. Mötets avslutande 

 



 

 

Sjöbergen Norra Odlarförening 
 
Verksamhetsberättelse 2018 
 
 
Kontaktgrupp/styrelse, revisorer och valberedning 

 

Kontaktgruppen bestod fram till årsmötet i mars 2018 av Gunn Magnusson Andersson, 
Lars Blomqvist (kassör och firmatecknare), Erik Pettersson (tf. ordförande). Linda 
Hagberg, Kerstin Christoffersson (adjungerad), Dan Lundberg (adjungerad), Ann 
Rundquist (adjungerad) och suppleanter Lennart Berggren och Leif Petersson. 
 
Kontaktgruppen omvandlades på årsmötet till en regelrätt styrelse och har sedan dess 
bestått av Gunn Magnusson Andersson, Maggan Melander, Erik Pettersson (kassör och 
firmatecknare), Dan Lundberg (ordförande och firmatecknare), Ann Rundquist, Linda 
Hagberg, Kerstin Christoffersson och suppleanter Lennart Berggren och Leif Petersson. 
Linda Hagberg avgick under sommaren och ersattes då av Lennart Berggren. 
 
Kontaktgruppen/styrelsen har haft 10 protokollförda möten under 2018, utöver årsmötet, 
samt två protokollförda besiktningsrundor av odlingslotterna. 
 
Revisor har varit Lars Lager och revisorssuppleant Kaisa Mannerkorpi. Valberedningen 
har bestått av Lena Cederholm (sammankallande), Lena Göthe och Karin Rapinoja 
Dalnäs. 
 
Arbetsgrupper 
 
Gräsklippningsgruppen har förtjänstfullt skött föreningens gräsytor och gruppen, som tar 
hand om rabatterna runt vår mötesplats Birgers backe, har lagt ner mycket arbete för att  
det skall vara vackert och välkomnande. 
 

Besiktning och skötsel av odlingslotter 
 
Besiktningsresultaten av enskilda lotter visade glädjande nog på en minskning av antalet 
skriftliga påpekanden. De s.k. positiva puffarna, som skickas ut med uppmuntran att 
åtgärda mindre brister, var ungefär på samma nivå som föregående år. 
 

Uthyrning av odlingslotter 
 
Mellan april - september hyrdes 17 lotter ut till nya entusiastiska odlare. 
Föreningen iordningställde även tre nya lotter. 
 
Från och med 2019 har styrelsen beslutat att införa ett nytt system. Lediga odlingslotter 
kommer att lottas ut en angiven dag i slutet av mars. Om lotterna inte räcker skapas en kö, 
som gäller till september samma år. Därefter stryks kön och det blir ett nytt tillfälle för 
lottning i mars kommande år. 
 
 
 
 



 

 

Föreningens webbsida 
 
Carina Conticelli ansvarade för föreningens webbsida och tog löpande del av styrelsens 
arbete för att hålla den uppdaterad. 
 

Medlemsavgiften 
 
Medlemsavgiften var oförändrad sedan föregående år, d.v.s. 9,5 kr per kvadratmeter. 
 

Aktiviteter under året 
 
Under 2018 genomfördes fyra ordinarie arbetsdagar: 14.e april, 9:e juni, 18:e augusti samt 
6:e oktober. På samtliga arbetsdagar har i snitt ett 80-tal medlemmar ställt upp. 
Stort tack allihop! 
 
Med gemensamma ansträngningar har vi byggt en pergola, anlagt en fruktlund med 
bärbuskar och fruktträd, byggt en permanent grill, lagat staket och grindar, förstärkt diken, 
satt upp fågelholkar, bekämpat de invasiva arterna parkslide och jättebalsamin, kämpat 
med att få bort pestskråp, liat och trimmat, tagit bort stora stubbar, sågat ner några träd 
(med Fastighetskontorets godkännande), forslat bort avfall till ÅVC m. m.  
Arbetsdagarna har, efter väl förrättat värv, avslutats med gemensam korvgrillning, vilket 
har varit uppskattat och ett tillfälle att lära känna varandra. 
 
På varje ordinarie arbetsdag har dessutom någon av våra medlemmar hållit ett kortare 
föredrag. Dan berättade om Sjöbergens spännande historia och om miljögifters farliga 
påverkan, Celina lärde oss hur man bäst beskär fruktträd och bärbuskar och Maggan 
talade sig varm om fördelarna med bokashikompostering. 
 
Sent på hösten kallade Dan till en extra, femte arbetsdag i syfte att ge de medlemmar som 
av olika anledningar inte gjort sina två arbetsdagar, chansen att bidraga. Fokus var då på 
att gräva upp parkslidets underjordiska stamkronor. 
 
Studiecirklar och vandringar 
 
Dan Lundberg har i föreningens regi genomfört fyra studiecirklar. En nybörjarkurs i odling, 
en om ängsslåtter och två om djur och natur i Sjöbergen. Både egna medlemmar och 
medlemmar i övriga föreningar i Sjöbergen har deltagit. 
 
Dan har också genomfört två vandringar i Sjöbergen som kulturevenemang, varav en i 
anslutning till Sjöbergens Yogafestival. 
 
Studiecirklarna, vandringarna och föredragen på arbetsdagarna har genomförts i 
samarbete med Studiefrämjandet och genererat drygt 1000 kr i verksamhetsstöd till 
föreningen. 
 
Slåtterängsprojektet 
 
Slåtterängsprojektet, som startade föregående år i syfte att gynna biologisk mångfald, 
har fortgått under året. 
 
 
 



 

 

Sjöbergens Dag 25 augusti 
 
Sjöbergens Dag genomfördes traditionsenligt tillsammans med övriga föreningar i 
Sjöbergen. Vi bidrog med soppservering, poängpromenad och två naturvandringar. 
Dessutom sponsrade en av våra medlemmar med fem kilo rostat och nymalt kaffe.  
 

Styrelsen har under året … 
 
Planerat ett stort antal arbetsinsatser vid våra gemensamma arbetsdagar. 
 
Inhandlat material till pergola och grill, nya bänkbord, bärbuskar och fruktträd till 
fruktlunden, fågelholkar samt nya verktyg och nödvändigt material. 
 
Administrerat ett stort antal skriftliga påpekanden och positiva puffar efter genomförda 
lottbesiktningar. 
 

 
 
 
 
Styrelsen 
 



 
 

Sjöbergen Norra Odlarförening 
 
FÖRSLAG till STYRELSE  2019 
 

Ordförande Dan Lundberg (lott 123)  1 år kvar 
 
Kassör  Kicki Danielsson (lott 31, 32) nyval 2 år 
 
Ledamot Kerstin Christoffersson (lott 111) 1 år kvar 
 
Ledamot Gunn Magnusson (lott 83) 1 år kvar 
 
Ledamot Tatiana Bjarne (lott 65B)  nyval 2 år 
 
Ledamot Eva-Britt Larsson (lott 34, 35) nyval 2 år 
 
Ledamot Karin Rapinoja Dalnäs (lott 74) nyval 2 år 

 
 
FÖRSLAG till STYRELSESUPPLEANTER  2019 

 

Lennart Berggren (lott 98)  omval 1 år 
 
Josephine Massie (lott 52)   nyval 1 år   

 
 
FÖRSLAG till REVISOR  2019 

 

Lars Lager    omval 1 år 

 
 
FÖRSLAG till REVISORSUPPLEANT  2019 

 

Anna Melander   nyval 1 år 

  
 
Göteborg 2019 02 11 
 
Valberedningen 
 
Lena Cederholm och Lena Göthe 





 Sjöbergen Norra Odlarförening  Sida:  1(1)

 855101-1243  Resultatrapport  Utskrivet:  19-01-15

 Preliminär  06:59
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  A98
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Aktiverat arbete för egen räkning

 3870  Erhållet odlingsbidrag, tillgängliggöra Sjöbergen  25 000,00  25 000,00
 3880  Erhållet bidrag Sjöbergens dag  3 000,00  3 000,00
 3881  Erhållet bidrag Ekologisk stadsdel Majorna 2.0  3 000,00  3 000,00
 3890  Medlemsavgifter  57 939,00  57 939,00
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  88 939,00  88 939,00

 S:a Rörelseintäkter mm  88 939,00  88 939,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Studiefrämjandekostnader  -556,00  -556,00
 4011  Sjöbergens dag  -477,00  -477,00
 4019  Förtäring arbetsdagar  -2 673,00  -2 673,00
 4896  Årsmöteskostnader  -1 380,00  -1 380,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -5 086,00  -5 086,00

 Bruttovinst  83 853,00  83 853,00

 Övriga externa kostnader
 5010  Lokalhyra, styrelsemöten  -780,00  -780,00
 5110  Fastighetsarrendet  -11 946,00  -11 946,00
 5140  Vattenkostnad  -9 896,00  -9 896,00
 5160  Latrinkostnad  -10 647,00  -10 647,00
 5170  Reparation och underhåll av fastighet  -2 247,00  -2 247,00
 5420  Förbrukningsmaterial  -21 527,00  -21 527,00
 5500  Reparation och underhåll av maskiner och verktyg  -2 948,00  -2 948,00
 5611  Drivmedel  -714,00  -714,00
 5700  Frakter och transporter  -220,00  -220,00
 6090  Kassörsarvode 2017  -4 584,00  -4 584,00
 6110  Kontorsmaterial  -772,00  -772,00
 6250  Porto  -1 332,00  -1 332,00
 6570  Bankkostnader  -1 239,00  -1 239,00
 S:a Övriga externa kostnader  -68 852,00  -68 852,00

 Personalkostnader
 7690  Lämnade gåvor  -1 261,00  -1 261,00
 S:a Personalkostnader  -1 261,00  -1 261,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -75 199,00  -75 199,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  13 740,00  13 740,00

 Avskrivningar
 7830  Avskrivning inventarier  -7 936,05  -7 936,05
 S:a Avskrivningar  -7 936,05  -7 936,05

 Rörelseresultat efter avskrivningar  5 803,95  5 803,95

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  5 803,95  5 803,95

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  5 803,95  5 803,95

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  5 803,95  5 803,95

 Resultat före skatt  5 803,95  5 803,95

 Beräknat resultat  5 803,95  5 803,95

 8999  Redovisat resultat  -5 803,95  -5 803,95



 Sjöbergen Norra Odlarförening  Sida:  1(1)

 855101-1243  Balansrapport  Utskrivet:  19-01-15

 Preliminär  06:58
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  A98
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1220  Inventarier  38 358,05  -586,05  37 772,00
 1221  Byggnation av pergola  0,00  36 743,00  36 743,00
 1228  Ack avskrivningar pergolan  0,00  -7 350,00  -7 350,00
 1229  Ack avskrivn inventarier  -37 772,00  0,00  -37 772,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  586,05  28 806,95  29 393,00

 S:a Anläggningstillgångar  586,05  28 806,95  29 393,00

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1700  Förutbet kostn/upplupna int  5 973,00  -5 973,00  0,00
 1710  Förutbetald arrendeavgift  0,00  6 108,00  6 108,00
 S:a Fordringar  5 973,00  135,00  6 108,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  130,00  894,00  1 024,00
 1911  Nycklar  0,00  1 600,00  1 600,00
 1920  PlusGiro  55 218,32  -20 752,00  34 466,32
 1930  Sparkonto  32 757,27  0,00  32 757,27
 S:a Kassa och bank  88 105,59  -18 258,00  69 847,59

 S:a Omsättningstillgångar  94 078,59  -18 123,00  75 955,59

 S:A TILLGÅNGAR  94 664,64  10 683,95  105 348,59

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Kortfristiga skulder

 2911  Nyckeldepositioner  0,00  -2 200,00  -2 200,00
 2972  Förutbetalda medlemsavgifter  -55 090,00  -2 680,00  -57 770,00
 2998  Balanserat resultat  -6 530,94  -33 043,70  -39 574,64
 2999  Årets resultat  -33 043,70  27 239,75  -5 803,95
 S:a Kortfristiga skulder  -94 664,64  -10 683,95  -105 348,59

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -94 664,64  -10 683,95  -105 348,59

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



Sjöbergen Norra Odlarförening  

Proposition till årsmötet 

Bakgrund 

För 2018 fick föreningen bidrag från kommunen bland annat för att bygga en pergola. Pergolan byggdes 
med hjälp av några engagerade medlemmar, men det finns än så länge inget tak, vilket skulle behövas för 
att pergolan ska bli fullt användbar.  

Att förse pergolan med ett tak kräver bygglov. Kostnaden för ett tak kommer inte att kunna finansieras av 
föreningens löpande intäkter, utan medel från föreningens kapital behöver användas till ett belopp om ca 
5 000 kr.  

Styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår att årsmötet tar beslut om 

• att ansöka om bygglov för ett tak till pergolan

• att taket ska bekostas av föreningens eget kapital

Styrelsen  
Sjöbergen Norra odlarförening 



MOTION 
 
till Sjöbergens Norra odlarförenings årsmöte 2019 
 
Det är glädjande att se att det skett en "föryngring" bland föreningens medlemmar de senaste 
åren! Många unga inser hur härligt det är att "odla sin egen mat". 
 
Särskilt kul är det att många dessutom har barn - i olika åldrar - och att de får se/vara med om 
hur man gör när man gräver, gödslar, sår, vattnar - och sen skördar o ÄTER! 
 
Jag kan ändå förstå att en del av de små ibland tappar tålamodet och vill ha lite annat 
"fadderittan". Därför vill jag föreslå följande: 
 
Låt oss skaffa en "gungställning" och placera på nåt lämpligt ställe (kanske norr om fruktlunden, 
mot ingången till, och innan medlemmars "lådor" – eller annat förslag). 
 
Förstod på Ordförande Dan Lundberg att det redan i förra årets budget fanns 1000 kr avsatta för 
"lek", men inget inköp blev av. 
 
Jag har kollat lite och hittat en gungställning (två enkel- och en dubbelgunga) från Hörby Bruk, 
kallade Cancan Classic. Den kostar 1199kr på Jula och (från)1126kr på Bygmax. Detta är den 
billigaste gungan av något så när kvalitet jag funnit. Alla andra liknande gungor kostar från 2500-
3000kr och uppåt - en del är säkert bättre på många vis, men, tyvärr handlar det ju om ekonomi... 
 
Visst är detta nåt "framtidens odlare" ska ha? 
 
Hoppas på årsmötets bifall! 
 
Vänligaste hälsningar 
Evabritt Larsson 
Lott 34 o 35 
 



Sjöbergen Norra Odlarförening  

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019 
 

Arbetsdagar  
 
Arbetsdagar 2019, Vi samlas klockan 10.00 vid Birgers backe: 
 
• Lördag 6 april 
• Lördag 15 juni 
• Lördag 24 augusti 
• Lördag 12 oktober 
 
Enligt nyttjanderättsavtalet ska varje lottinnehavare delta på minst två arbetsdagar så boka in datumen i 
kalendern redan nu.  
 

Inför arbetsdagarna kommer styrelsen att införskaffa material för upprustning av området. Detaljerad 
information kommer några veckor innan respektive datum. Det finns både tyngre och lättare 
arbetsuppgifter på arbetsdagarna så alla medlemmar kan delta och bidra. Om du inte kan delta på minst 
två av arbetsdagarna kan du utföra motsvarande arbetsinsats på annan dag efter godkännande av styrelsen. 
Om du inte deltagit på två arbetsdagar eller gjort motsvarande uppgifter har du brutit mot 
nyttjanderättsavtalet och då kommer styrelsen att besluta om uteslutning. 
 

Löpande underhållsarbete  

 
Diverse reparationer och löpande underhåll av området. Fortsatt bekämpning av parkslide och pestskråp 
är också nödvändigt att utföra. De nyplanterade fruktträden och bärbuskarna i fruktlunden ska skötas. 
Gräsklippning och trimning av områdets allmänna ytor behöver även göras löpande mellan städdagarna.  
 

Mer omfattande underhåll för året 
 
Det större underhållsarbete som är planerat för året är dränering av gångar, diken och kanter. Pergolan ska 
få tak (förutsätter särskilt beslut på årsmötet), lekredskap som till exempel gungor planeras att köpas in. 
Fler träd i fruktlunden ska planteras.  

 
Temaföreläsningar  
 
På varje städdag brukar en medlem eller inbjuden gäst hålla en kort föreläsning om något intressant 
odlingsämne. Hör av dig till styrelsen om du har någon idé eller själv vill hålla i en föreläsning!  

 

Besiktning av odlingslotter 
 
Styrelsen kommer som vanligt att genomföra besiktningar av odlingslotterna för att säkerställa att lotterna 
sköts enligt nyttjanderättsavtalet. Vid mindre brister återkopplar vi per e-post/brev med en så kallad 
positiv puff. Vid påtagliga brister skickar vi ut skriftliga påpekanden, om FU få inte åtgärdar bristerna kan 
du bli uppsagd från din lott.  

 

Sjöbergens dag 
 
Föreningen fortsätter att delta i Sjöbergens dag, som arrangeras gemensamt med övriga föreningar i 
Sjöbergen lördagen den 31 augusti? , vilket kräver engagemang från medlemmarna. Hör av dig till 
styrelsen om du vill vara med och koka och servera soppa till besökare, eller har någon annan idé om 
aktivitet.  

 



Gemenskapsfrämjande aktiviteter 
 
Hör av dig till styrelsen om du vill vara med och planera gemenskapsfrämjande aktiviteter i Sjöbergen.  
Anslag om respektive aktivitet kommer att sättas upp på föreningens anslagstavlor och hemsidan i god tid. 
Dan Lundberg planerar som vanligt, om intresse bland oss medlemmar finns, att genomföra studiecirklar 
för alla intresserade medlemmar på teman som odling för nybörjare och natur. Därtill kommer 
Slåtterängsprojektet att fortsätta i samverkan med övriga föreningar i Sjöbergen.  

 
Till sist... 
Alla är välkomna att ta kontakt med oss i styrelsen med tankar om och förslag på hur vi gemensamt kan 
öka medlemmarnas engagemang i gemensamma aktiviteter. 
 
 
Styrelsen 
Sjöbergen Norra odlarförening 
 



INTÄKTER UTGIFTER

Medlemsavgifter 58 836

Bidrag Studiefrämjandet 1 300

Fastighetsarrende 12 216

Baja-maja 10 000

Vatten 7 500

Avskrivning Pergola 7 350

Styrelsekostnader (lokal+förtäring) 3 500

Arbetsdagar förtäring 3 000

Årsmöte (möteslokal, förtäring, presentkort) 3 000

Fruktlund (underhåll + fler träd) 2 641

Dränering gångar 2 000

Service maskiner 1 500

Bensin 1 500

Bankavgifter 1 300

Lekredskap 1 000

Sjöbergens dag 1 000

Porto utskick 500
Övrigt förbrukningsmaterial / oförutsedda 
kostnader 2 129

Totalt 60 136 kr 60 136 kr

Sjöbergen Norra Odlarförening

Förslag till budget 2019




