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Handlingar till Sjöbergen Norras årsmöte 2020 

I detta dokument finner du:  

1. Välkomstbrev s. 2
2. Förslag till dagordning s. 3
3. Verksamhetsberättelse s. 4
4. Balansrapport s. 7
5. Resultatrapport s. 8
6.  Redogörelse för räkenskapsåret s. 9
7. Valberedningens förslag s. 10
8. Propositioner från styrelsen s. 11
9. Motioner från medlemmar s. 13
10. Förslag till verksamhetsplan 2020 s. 14
11. Förslag till budget 2020 s. 16

Revisorns berättelse presenteras vid mötet. 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Sjöbergen Norra Odlarförening

Välkommen till Årsmöte onsdag 18 mars 2020 kl. 18.00 i ”Festsalen” 
Majornas Missionskyrka, 2:a vån, Chapmans Torg.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för aktivt deltagande under förra årets gemensamma
arbetsdagar! För att sköta och underhålla vårt fina odlingsområde behöver vi alla hjälpas 
åt, var och en efter förmåga.

Under 2019 har vi med gemensamma ansträngningar bl. a. dränerat tre gångar, lagt tegel-
tak på pergolan, utökat fruktlunden och monterat en gungställning.

Under 2020 planerar vi fortsatt upprustning av vårt gemensamma område genom att drä-
nera fler gångar, fortsätta arbetet med att förstärka dikeskanterna, plantera fler fruktträd, 
flytta ett större fruktträd från en lott till fruktlunden, ta bort den ruttna träöverbyggnaden av 
diket vid Birgers Backe m. m.

Styrelsen hoppas på fortsatt god uppslutning till de gemensamma arbetsdagarna 4 april, 6 
juni, 22 augusti och 10 oktober. Vi startar kl 10.00. Planera redan nu för ditt deltagande 
och se till att pricka av dig för att få din obligatoriska närvaro vid minst två tillfällen registre-
rad. Detaljerad information kommer 3-4 veckor innan respektive datum.

Medlemsavgiften för 2021 skall betalas senast 30 september. Information om inbetal-
ning kommer efter sommaren per e-post (om du inte meddelat att du behöver informatio-
nen per brev), vilket underlättar administration och sänker föreningens utgifter.

Har du förslag på hur vi kan öka gemenskapen mellan våra medlemmar, så hör gärna av 
dig till styrelsen eller ta med ditt förslag till årsmötet.

På årsmötet skall ordförande, två ledamöter och två/tre suppleanter väljas. Kom och gör 
din röst hörd och var med och påverka! Dessutom är det ett trevligt tillfälle att umgås, be-
sluta om verksamhetsplan och budget och, inte minst, möjlighet att bli en av fem lyckliga 
vinnare av presentkort i trädgårdsbutik. Föreningen bjuder på fika!

På vår hemsida http://sjobergennorra.wordpress.com läggs aktuell information upp.
Lösenord för medlemsinformation är maskrosboll (bara små bokstävar).

Hjärtligt välkommen till årsmötet 2020!

Vänliga hälsningar
Styrelsen 

http://sjobergennorra.wordpress.com
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Förslag till dagordning 

Onsdagen den 18 mars 2020 kl 18.00, ”Festsalen” 2:a vån.
Majornas Missionskyrka, Chapmans Torg

1.   Mötets öppnande.

2.     Val av ordförande på mötet.

3.     Val av sekreterare på mötet.

4.     Val av justerare och rösträknare på mötet.

5.     Frågan om mötet blivit behörigt utlyst.

6.     Fastställande av röstlängd och dagordning.

7.     Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.

8.     Revisorns berättelse.

9.     Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2019.

10.   Val av styrelse och suppleanter.

11.   Val av revisor och revisorssuppleant.

12.   Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande.

13.   Styrelsens förslag till stadgeändring gällande medodlare.   

14.   Inkomna förslag och motioner.

15.   Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2020, samt medlemsavgift 2021.

16.   Information från styrelsen.

17.   Förslag till gemensamhetsfrämjande aktiviteter.

18.   Övriga frågor.

19.   Utlottning av presentkort.

20.   Mötets avslutande.
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Verksamhetsberättelse 2019

Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelsen bestod fram till årsmötet i mars 2019 av Dan Lundberg (ordförande och firma-
tecknare), Erik Pettersson (kassör och firmatecknare), Gunn Magnusson Andersson,
Kerstin Christoffersson, Lennart Berggren, Maggan Melander, Ann Rundquist och supple-
ant Leif Petersson.

Styrelsen har sedan årsmötet i mars bestått av Dan Lundberg (ordförande och firmateck-
nare), Kicki Danielsson (kassör och firmatecknare), Kerstin Christoffersson,
Gunn Magnusson Andersson, Tatiana Bjarne, Evabritt Larsson, Karin Rapinoja Dalnäs
och suppleanter Lennart Berggren och Josephine Massie.
Karin Rapinoja Dalnäs avgick under sommaren och ersattes då av Josephine Massie.

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under 2019, utöver årsmötet, samt två
protokollförda besiktningsrundor av odlingslotterna.

Revisor har varit Lars Lager och revisorssuppleant Anna Melander.
Valberedningen har bestått av Erik Pettersson (sammankallande), Caroline Wandefors
och Lena Cederholm.

Arbetsgrupper
Gräsklippningsgruppen, bestående av tre medlemmar, har lagt ner väldigt mycket arbete
för att hålla föreningens gräsytor fina under hela säsongen.
Gruppen, som tar hand om rabatterna vid vår mötesplats Birgers Backe, har sett till att
där är vackert och välkomnande.

Besiktning och skötsel av odlingslotter
Besiktningsresultaten av enskilda lotter resulterade i 17 s.k. positiva puffar, som skickas ut 
med uppmuntran att åtgärda mindre brister, och fem påpekanden, efter den första besikt-
ningen i maj. En lott blev uppsagd på grund av bristande skötsel. Den andra besiktningen i 
augusti resulterade i 18 positiva puffar och 13 påpekanden.

Uthyrning av odlingslotter
Dan Lundberg hyrde under året ut 17 lotter till nya odlare.

Vid utdelningen av lediga lotter 30 mars testades ett nytt system, som innebar att de när-
varande fick dra lott.  Styrelsen har under året beslutat att återgå till en kölista och delvis 
reviderat rutinerna för lottfördelning.

Alla intresseanmälningar om att få en odlingslott tas emot via mejl till adressen 
sjobergen-norra@googlegroups.com. Nya ansökningar registreras i en lista där köplats, 
namn, ansökningsdatum och kontaktuppgifter registreras. Den intresserade skall få ett 
svarsmejl med information om att den har blivit uppsatt på listan, samt vilken plats i kön 
den har fått. Kön är begränsad till max 40 personer. Alla som står i kön utan att ha fått en 
lott under föregående år får den 1 februari förfrågan om de vill stå kvar i kön. De har då till 
den 10 februari på sig att svara och förnya sin ansökan, innan de förlorar sin plats och kön

mailto:sjobergen-norra@googlegroups.com
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öppnas för nya sökande.

Föreningens webbsida
Carina Conticelli ansvarade förtjänstfullt 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 2019 genomfördes fyra ordinarie arbetsdagar: 6 april, 15 juni, 24 augusti samt
12 oktober. På samtliga arbetsdagar har i snitt ett 70-tal medlemmar ställt upp.
Stort tack allihop!

Med gemensamma ansträngningar har vi lagt tak på pergolan, dränerat tre grusgångar,
fortsatt arbetet med att förstärka diken, liat och trimmrat allmänna ytor, lagat staket och 
grindar, bekämpat de invasiva arterna parkslide och jättebalsamin, rensat runt fruktträd 
och bärbuskar, utökat fruktlunden, monterat gungställningen, jobbat med kompostfållorna, 
kört bort avfall till ÅVC, märkt ut bärbuskar som står på allmänning m. m.

På tre av arbetsdagarna har det hållits ett kortare föredrag. Erik Pettersson redogjorde för 
resultaten av jordproverna, Magnus Holmberg berättade hur man bäst odlar och beskär
vin och Katinka Randin, ordförande i Sjöbergens Djurförening, talade om vikten med
Sjöbergens Dag.

Sent på hösten kallade Dan Lundberg till en extra arbetsdag i syfte att ge de medlemmar, 
som av olika anledningar inte gjort sina två arbetsdagar, chansen att bidraga.
Dan har även gjort stora ansträngningar för att ordna individanpassade arbetsuppgifter.

Studiecirklar och vandringar
Dan Lundberg har genomfört två studiecirklar, Odling för nybörjare, där även medlemmar
från Södra deltagit. Han har också genomfört en gökotta och tre vandringar i Sjöbergen 
som kulturevenemang. En naturvandring i anslutning till Yogafestivalen, en naturvandring 
på Sjöbergens Dag samt en höst/svampvandring. Studiecirklarna och vandringarna har 
genomförts i samarbete med Studiefrämjandet och genererat verksamhetsstöd till före-
ningen.

Slåtterängsprojektet
Projektet, som sker i samarbete med övriga föreningar i Sjöbergen och med syfte att gyn-
na biologisk mångfald, har fortgått under året.

Sjöbergens Dag 31 augusti
Sjöbergens Dag genomfördes traditionsenligt tillsammans med övriga föreningar i Sjöber-
gen. Vi bidrog med soppservering och en naturvandring.

Styrelsen har under året …
Planerat ett stort antal arbetsinsatser vid våra gemensamma arbetsdagar.
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Inhandlat tegel till pergolans tak, fler bärbuskar till fruktlunden, gungställning samt nya 
verktyg och nödvändigt material.

Administrerat ett stort antal skriftliga påpekanden och s.k. positiva puffar efter genomförda 
besiktningar.

Styrelsen  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 Sjöbergen Norra Odlarförening  Sida:  1(1)

 855101-1243  Balansrapport  Utskrivet:  20-02-13
 Preliminär  21:43

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  A71
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1220  Inventarier  37 772,00  0,00  37 772,00
 1221  Byggnation av pergola  36 743,00  3 937,00  40 680,00
 1228  Ack avskrivningar pergolan  -7 350,00  -8 000,00  -15 350,00
 1229  Ack avskrivn inventarier  -37 772,00  0,00  -37 772,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  29 393,00  -4 063,00  25 330,00

 S:a Anläggningstillgångar  29 393,00  -4 063,00  25 330,00

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1710  Förutbetald arrendeavgift  6 108,00  0,00  6 108,00
 S:a Fordringar  6 108,00  0,00  6 108,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  1 024,00  -1 000,00  24,00
 1911  Nycklar  1 600,00  0,00  1 600,00
 1920  PlusGiro  34 466,32  11 367,40  45 833,72
 1930  Sparkonto  32 757,27  0,00  32 757,27
 S:a Kassa och bank  69 847,59  10 367,40  80 214,99

 S:a Omsättningstillgångar  75 955,59  10 367,40  86 322,99

 S:A TILLGÅNGAR  105 348,59  6 304,40  111 652,99

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Kortfristiga skulder

 2911  Nyckeldepositioner  -2 200,00  0,00  -2 200,00
 2972  Förutbetalda medlemsavgifter  -57 770,00  1 797,00  -55 973,00
 2998  Balanserat resultat  -39 574,64  -5 803,95  -45 378,59
 2999  Årets resultat  -5 803,95  -2 297,45  -8 101,40
 S:a Kortfristiga skulder  -105 348,59  -6 304,40  -111 652,99

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -105 348,59  -6 304,40  -111 652,99

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00
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 Sjöbergen Norra Odlarförening  Sida:  1(1)

 855101-1243  Resultatrapport  Utskrivet:  20-02-13
 Preliminär  21:45

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  A71
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Perioden  Ackumulerat
 INTÄKTER

 Nettoomsättning
 3890  Medlemsavgifter  58 797,00  58 797,00
 S:a Nettoomsättning  58 797,00  58 797,00

 Övriga föreningsintäkter
 3990  Erhållet Bidrag Studiefrämjandet  1 225,00  1 225,00
 S:a Övriga föreningsintäkter  1 225,00  1 225,00

 S:A INTÄKTER  60 022,00  60 022,00

 KOSTNADER
 Föreningskostnader

 4019  Förtäring arbetsdagar  -3 153,90  -3 153,90
 4896  Årsmöteskostnader  -1 645,00  -1 645,00
 S:a Föreningskostnader  -4 798,90  -4 798,90

 Övriga externa kostnader
 5110  Fastighetsarrendet  -12 315,00  -12 315,00
 5140  Vattenkostnad  -6 053,00  -6 053,00
 5160  Latrinkostnad  -10 029,00  -10 029,00
 5410  Förbrukningsinventarier  -3 782,00  -3 782,00
 5420  Förbrukningsmaterial  -1 675,95  -1 675,95
 5500  Reparation och underhåll av maskiner och verktyg  -450,00  -450,00
 5611  Drivmedel  -985,00  -985,00
 5700  Frakter och transporter  -587,00  -587,00
 5820  Hyra av maskin/släp  -351,00  -351,00
 6110  Kontorsmaterial  -902,80  -902,80
 6250  Porto  -257,95  -257,95
 6570  Bankkostnader  -1 233,00  -1 233,00
 S:a Övriga externa kostnader  -38 621,70  -38 621,70

 Personalkostnader
 7690  Lämnade gåvor  -500,00  -500,00
 S:a Personalkostnader  -500,00  -500,00

 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 7830  Avskrivning inventarier  -8 000,00  -8 000,00
 S:a Avskrivningar  -8 000,00  -8 000,00

 S:A KOSTNADER  -51 920,60  -51 920,60

 VERKSAMHETENS RESULTAT  8 101,40  8 101,40

 ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING  8 101,40  8 101,40

 FINANSIELLA INVESTERINGAR
 RESULTAT FINANSIELLA POSTER

 8999  Redovisat resultat  -8 101,40  -8 101,40
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Redogörelse för räkenskapsåret 2019 

Undertecknad kassör, utsedd vid förenings årsmöte 2019, lämnar följande kommentarer 
och förtydliganden för räkenskapsåret 2019. 

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Resultat efter avskrivningar är 8 101:40. 

Föreningen beviljades i början av 2018 bidrag från kommunen om 25 000 kr för projekt 
Tillgängliggöra Sjöbergen varav 1 000 kr till lekredskap. Styrelsen beslutade istället att 
köpa in lekredskapen under 2019 och köpte då in en gungställning. 

Kostnaden för bygglov, nybyggnadskarta och takpannor till pergolan uppgick till 4 000kr. 
Av de beviljade bidragen till fruktlunden återstår 2 641 kr.

Göteborg den 26 februari 2020 

Kicki Danielsson 
Kassör  
Sjöbergen Norra Odlarförening
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Valberedningens förslag 

Förslag till styrelse 2020 
Ordförande Tatiana Bjarne (lott 65 B) - nyval 2 år 
Kassör Kicki Danielsson (lott 31, 32) - 1 år kvar 
Ledamot Mariana Soriano (lott 12) - nyval 2 år 
Ledamot Kerstin Christoffersson (lott 111) - nyval 2 år 
Ledamot Evelina Bylin (lott 7) - nyval 2 år 
Ledamot Gunn Magnusson (lott 83) - nyval 2 år 
Ledamot Eva-Britt Larsson (lott 34, 35) - 1 år kvar  

Förslag till styrelsesuppleanter 2020  
Kim Weinehammar (lott 134) - nyval 1 år 
Magnus Holmberg (lott 49) - nyval 1 år 
Fredrik Kron (lott 118) - nyval 1 år 

Förslag till revisor 2020  
Lars Lager (lott 81) - omval 1 år 

Förslag till revisorssuppleant 2020 
Vakant - nyval 1 år 

Göteborg 2020-03-03 

Valberedningen 
Lena Cederholm (lott 81), Caroline Wandefors (lott 18) och Erik Pettersson (lott 47) 
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Propositioner från styrelsen 

1. Mikroplaster och plast i odling 
Alla har vi hört om mikroplaster och hur det nu finns över hela världen, från djuphavsbott-
nar till inlandsvatten, i luften och till och med på en så obebodd och avlägsen plats som 
Arktis. Studier har visat att vi får i oss plast motsvarande ett kreditkort i veckan - genom 
det vi äter, främst fisk och skaldjur, buteljerat flaskvatten men även vanligt dricksvatten. 
Samhället arbetar på olika sätt med forskning och med nationella och internationella insat-
ser för att minska tillförseln av mikroplaster till hav, sjöar och vattendrag. Vi tycker att även 
vi i Sjöbergen bör bidra i arbetet med detta, och värna om att inte tillföra mikroplaster till 
vår miljö.

Styrelsen föreslår därför att vi ger följande rekommendationer:
- Använd bara UV tålig plast i din odling. Plast som inte är UV tålig bryts snabbt ner och 

blir fragment som snabbt blir mikroplaster.
- När du använder fiberduk - tänk på att tjock håller bättre än tunn. Fiberduk kan också 

ersättas av en tunn tyggardin som kan tvättas och återanvändas.
- Håll rent från plast på din lott och låt inte gamla jordpåsar, krukor och fiberduk ligga och 

brytas ner över vintern.Tag själv hand om din plast och ta med den och släng i plastå-
tervinning.

- Se till att enbart jord och växtdelar hamnar i vår gemensamma kompost. Tänk på att 
den ska bli odlingsjord åt oss alla. Plast hör inte hemma där,  och förstås inte heller an-
nat skräp.

- Vi hjälps åt att hålla vårt område rent från plastskräp och plockar upp det vi ser.

Plast är ju även ur andra aspekter problematiskt genom de kemikalier de kan innehålla. 
Plast kan innehålla tungmetaller, kvicksilver och flamskyddsmedel, och mjukgjord plast in-
nehåller hormonstörande ftalater. Tex mjukgjord PVC  och särskilt äldre sorters plast i 
slangar och hinkar kan avge gifter.  Välj plast godkänd för odling. Odlar du i t.ex murarbal-
jor, ta reda på vilken plast det är.

Läggs ut på hemsidan. 

Komplettera med föredrag från Rocksta kolonilottområde plus länk till Naturskyddsföre-
ningens informationssida om plast.

Skyltar på infotavlor och vid komposten.

2. Bekämpning av vresros 
I vårt odlingsområde finns, på ett par lotter, en mycket invasiv art. Det handlar om vresro-
sen (rosa rugosa). På Naturvårdsverkets lista finns i dag 12 invasiva arter som inte är 
önskvärda i vårt land, bl a vresrosen. Den är, enligt Naturvårdsverket, snabbväxande  och 
tränger ut inhemska växter och kan därmed förändra hela ekosystem. Dessutom är den 
ytterst svår att bli av med och den breder ut sig mycket. 
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2020-01-28 gick Naturvårdsverket ut med en ny åtgärd i kampen mot invasiva främmande 
arter som består i att verket nu upphandlar tjänster för bekämpning, i hela landet av dessa, 
varav vresrosen är en (se naturvardsverket.se). 

Vi, i Sjöbergen, har redan problem med parkslide och jättebalsamin, också invasiva arter, 
och vi behöver inte fler att bekämpa. 

Styrelsen föreslår därför att vi gemensamt motarbetar spridning av vresros och försöker ta 
bort/utrota de exemplar som redan finns där samt beslutar om förbud mot nyplantering. 

3. Förslag till stadgeändring 
När Sjöbergen Norra Odlarförening bildades 1998 och långt fram på 2000-talet stod det i 
stadgarna  att "nära anhörig" kunde få ta över en odlingslott om innehavaren inte kunde/
ville bruka den längre. 

Enligt nu gällande stadgar kan en lott, om det finns synnerliga skäl, under högst en od-
lingssäsong lånas/hyras ut i andra hand. Om ordinarie lottinnehavare ej önskar återta od-
lingen går lotten till kön. 

Vid 2019 års arbetsdagar gavs möjlighet för lottinnehavare att anmäla medodlare. 

En rad lotter, ofta mycket välskötta, odlas idag huvudsakligen av annan än lottinnehavaren 
och från styrelsens sida menar vi att det är rimligt med ett övertagande om/då innehavaren 
vill dra sig tillbaka och vi föreslår därför följande ändring av stadgarna – tillägg under 
§5: 

"Person som är anmäld som medodlare kan, efter 3 år, få överta lotten om den är välskött 
och innehavaren så önskar." 

Efter diskussion inom styrelsen skedde omröstning. Fem röstade för och en röst lades ner.  

http://naturvardsverket.se/
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Motioner från medlemmar 

Önskan om att få ha växthus på odlingslotterna 
I dagsläget får vi, innehavare av odlingslotterna i Sjöbergen Norra inte placera ett växthus 
av polykarbonatskivor eller liknande på lotterna. Det är inte tillåtet i föreningens arrende. 
Detta för att den sortens växthus räknas som en fast byggnad och då krävs ett bygglov. 
Det är tillåtet att sätta upp ett enklare mobilt växthus/tunnel med mjuk, vikbar plast då det 
inte räknas som fast byggnad och som med lätthet kan städas undan över vintern. 

Sjöbergen Norra är ett lottområde utan bod/växthus, sådana områden har en annan taxa. 
Detta har enligt fastighetskontoret varit uppe som en fråga från en odlare för några år se-
dan. På en fråga fastighetskontoret till föreningarna var endast ett fåtal föreningar intresse-
rade så saken fick bero. Min förhoppning är att intresset har ökat och att ett tilläggsavtal 
med fastighetskontoret kan skrivas. 

Förslag: 
- är att de medlemmar som vill och kan placera ett växthus i Polykarbonat eller liknade på 
sin odlingslott får göra det mot en högre arrendekostnad om det är nödvändigt. Storlek ca 
5 kvadratmeter. 
- att styrelsen kollar upp hur detta skulle kunna bli möjligt och vad det i så fall skulle inne-
bära för merkostnad. 

Jim Hellberg 

Styrelsens yttrande över motionen
En motion till årsmötet har inkommit om möjligheten att få uppföra "permanenta" växthus 
på området. Motionsskrivaren har tidigare själv varit i kontakt med Fastighetskontorets 
Paula Palm och fått svar som hon även delgivit styrelsen. 

Styrelsen har diskuterat frågan vid flera tillfällen och har beslutat av avstyrka motionen av 
följande skäl: 

Enligt Paula Palms svar är "Sjöbergens Norra är ett lottområde utan bod/växthus. Bod/
växthusområden har en annan taxa. Sjöbergen norra får därför inte sätta upp (permanen-
ta) växthus på odlingsområdet." 

Detta innebär, såvitt styrelsen förstått, att om ansökan om förändring av området begärs 
(bod/växthus), kommer ALLA att riskera en höjning av avgiften, dvs kvadratmeterpriset för 
respektive odlingslott - oavsett om växthus eller ej på lotten. Dessutom krävs bygglov för 
växthus (ca 1200 kr), vilket ankommer på resp lottinnehavare. 

Styrelsen  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Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020

Arbetsdagar
Vi samlas kl 10.00 vid Birgers Backe.

Lördag 4 april
Lördag 6 juni
Lördag 22 augusti
Lördag 10 oktober

Enligt nyttjanderättsavtalet skall varje lottinnehavare deltaga på minst två arbetsdagar,
så boka in datumen i kalendern redan nu. Inför arbetsdagarna kommer styrelsen att inför-
skaffa material för upprustning av området. Detaljerad information kommer några veckor 
innan respektive datum. Det finns både tyngre och lättare arbetsuppgifter, så att alla med-
lemmar kan deltaga och bidraga. Om du inte kan vara med på minst två arbetsdagar 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 nyttjan-
derättsavtalet och då kommer styrelsen att besluta om uteslutning.

Löpande underhållsarbete
Diverse reparationer och löpande underhåll av området. Fortsatt bekämpning av parkslide 
och jättebalsamin. Fruktträd och bärbuskar i fruktlunden skall skötas. Gräsklippning och 
trimning av allmänna ytor behöver göras löpande under hela säsongen.

Mer omfattande underhåll
Dränering av fler gångar och fortsatt arbete med att förstärka dikeskanter. Plantering av 
fler fruktträd. Flytt av ett större äppelträd från en lott till fruktlunden. Ta bort den ruttna 
träöverbyggnaden av diket vid Birgers Backe.

Temaföreläsningar
På varje arbetsdag brukar en medlem eller inbjuden gäst hålla en kort föreläsning om nå-
got intressant odlingsämne. Hör av dig till styrelsen om du har någon idé eller själv vill hål-
la i en föreläsning!

Besiktning av odlingslotter
Styrelsen kommer, som vanligt, att genomföra besiktningar av odlingslotterna för att sä-
kerställa att de sköts enligt nyttjanderättsavtalet. Vid mindre brister återkopplar vi per mejl/
brev med en s.k. positiv puff. Vid påtagliga brister skickar vi ut skriftliga påpekanden och 
om bristerna inte åtgärdas riskerar du att bli uppsagd.

Yogafestivalen 13 juni
Föreningen kommer att deltaga med en naturvandring.

Sjöbergens Dag 29 augusti
Föreningen fortsätter att deltaga i Sjöbergens Dag, som arrangeras gemensamt med övri-
ga föreningar i Sjöbergen lördag 29 augusti, vilket kräver engagemang från medlemmar-
na. Hör av dig till styrelsen om du vill vara med och koka och/eller servera soppa till besö-
kare, eller har någon idé om annan aktivitet.
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Gemenskapsfrämjande aktiviteter
Dan Lundberg planerar som vanligt, om intresse bland oss medlemmar finns, att 
genomföra ett antal studiecirklar på teman som odling för nybörjare och natur. Han plane-
rar även att genomföra gökotta och flera naturvandringar. Slåtterängsprojektet kommer att 
fortsätta i samarbete med övriga föreningar i Sjöbergen.

Alla är välkomna att ta kontakt med oss i styrelsen med tankar och förslag på hur vi till-
sammans kan öka medlemmarnas engagemang i gemensamma aktiviteter.

Styrelsen  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Förslag till budget 2020

INTÄKTER UTGIFTER

Medlemsavgifter 58 797

Bidrag studiefrämjandet 1 400

Fastighetsarrende 12 315

Baja-maja 10 000

Vatten 7 000

Avskrivning pergola 8 000

Styrelsekostnader (lokal + 
förtäring)

3 500

Arbetsdagar förtäring 3 500

Årsmöte (möteslokal, 
förtäring, presentkort)

3 500

Fruktlund underhåll 2 000

Dränering gångar 2 000

Service maskiner 1 500

Bensin 1 500

Bankavgifter 1 400

Lekredskap 500

Sjöbergens dag 1 000

Porto utskick 400

Övriga 
förbrukningsmaterial/
oförutsedda kostnader

2 082

TOTALT 60 197 60 197
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