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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. 
 
Nu är det snart dags för årsmöte i föreningen. Vi har preliminärt bokat lokaler 
i Missionskyrkan på Chapmanstorg tisdag 22/3 2022 kl 18.00. Eftersom vi 
fortfarande har ett pandemiläge med restriktioner så är det som ni förstår just 
preliminärt, men vi tycker det finns ett stort behov både av att ha årsmötet i 
laga tid, och inomhus där det är lättare att kommunicera. 
Både vår vanliga lokal och den större kyrksalen är bokade, behövs det kan vi 
alltså ha mer utrymme. 
 
Inför årsmötet ber vi er inkomma med motioner till styrelsen på 
mejladress sjobergennorra@outlook.com senast tisdag 15/2 2022. 
 
Till ny styrelse ska det väljas in en ny ordinarie ledamot och tre suppleanter. 
 
Valberedningen består i år av: 
Lotti  Ullén: lottiullen@gmail.com 
Bodil Jönsson 
Clas-Göran Sten 
 



 

Kontakta dem genom Lotti för att anmäla förslag till den nya styrelsen, eller 
om du själv skulle vilja gå in i styrelsearbetet. 
 
Vi skickar också med en förfrågan om intresse att ingå i kommande 
valberedning. 
 
Finns det någon som vill vara ordförande och sekreterare på årsmötet så 
anmäl gärna intresse för det också! 
Mejla då styrelse på: sjobergennorra@outlook.com 
 
Formell kallelse med årsmöteshandlingar kommer att skickas ut i god tid. 
 
Sist bara en liten påminnelse om att det har blåst mycket. Inget större verkar 
ha hänt i Sjöbergen, men någon presenning över förvaringslåda, stolar och 
några större plastkrukor har flugit omkring. Gå gärna upp och titta till det ni 
som kan. 
 
Ny info om åtgärdsplaner från Sweco avseende jordföroreningar skickas ut i 
separat mejl. 
 
Hälsningar, 
Sjöbergen Norra odlarförening 

 

  

 

Månadens bild 
 
Bifogar en bild från Birgers backe i 
söndags - det börjar titta upp i 
rabatterna! 

 

 

  

 

Kommande händelser 
 
FEBRUARI 

• 15 februari - Sista dag att 
skicka in motioner till 
årsmötet 

MARS 

• 22 Mars  
Årsmöte (prelinärt datum) 

 

 

  




