
Sjöbergen Norra Odlarförening   

Välkommen till Årsmöte Onsdagen 22 mars 2017 kl. 18.30 i ”Festsalen” 
Majornas Missionskyrka, 2:a vån, Chapmans Torg. 

När dessa rader skrivs i början av februari har vi inte haft något riktigt vinterväder. Däremot 
ett par ordentliga blåsväder som drog över vårt område och flyttade på en del utrustning 
och tillbehör. 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 2016 fortsatte vi med 4 arbetsdagar. 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 medlemmar som slöt upp till 2016 års arbetsdagar. 
Det behövs fler medlemmar på arbetsdagarna under 2017. Ett antal större arbeten behöver 
utföras under året. 

Under 2017 planerar vi åter för 4 stycken arbetsdagar. De datum som gäller är 22 april, 10 
juni, 20 augusti samt 1 oktober. 2 lördagar följda av 2 söndagar. Planera därför redan nu för 
Ert deltagande vid de gemensamma arbetsdagarna. Detaljerad information kommer 3-4 
veckor innan respektive datum. OBS! Registrering av närvaro från och med i år! 

I linje med Fastighetskontorets höjning av arrendeavgiften under 3 år (2017 är andra året) så 
kommer föreningen att höja arrendeavgiften för våra odlingslotter även för 2018 års 
odlingssäsong med 1 kr per m2. 

Vi i kontaktgruppen välkomnar förslag från våra medlemmar om hur vi kan öka vår 
gemenskap mellan våra medlemmar samt i föreningen. 

Kontaktgruppen hoppas att fler medlemmar kommer till vårt årsmöte. För att öka intresset 
att deltaga har vi beslutat att lotta ut presentkort till affär där man som odlare gör inköp.  

 

Du är hjärtligt välkommen till årsmötet 2017! 

Föreningen bjuder på fika. Utlottningen av presentkort sker till deltagare vid 
årsmötet! 

Vänliga hälsningar 

Kontaktgruppen 

http://sjobergennorra.wordpress.com/


ÅRSMÖTE SJÖBERGEN NORRA ODLARFÖRENING   
 

 
Onsdagen den 22 mars 2017 kl 18.30, ”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 justerare och rösträknare på mötet. 
5. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst. 
6. Fastställande av röstlängd och dagordning. 
7. Kontaktgruppens verksamhetsberättelse för 2016. 
8. Revisorns berättelse. 
9. Frågan om kontaktgruppens ansvarsfrihet för 2016. 
10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2017 samt medlemsavgift 2018. 
11. Val av 2 ordinarie till kontaktgruppen. 
12. Val av 3 suppleanter till kontaktgruppen.  
13. Val av Revisor och Revisorsuppleant (skall väljas varje år enl. stadgar) 
14. Val av Valberedning, 3 personer varav 1 sammankallande (enl. stadgar) 
15. Inkomna förslag och motioner.  
16. Information om nyttjanderättsavtal och besiktningskriterier. 
17. Förslag till gemensamhetsfrämjande aktiviteter. 
18. Övriga frågor. 
19. Utlottning av presentkort. 
20. Mötets avslutande. 
 
 
        
 

 

 

 



	

Sjöbergen	Norra	Odlarförening	 	 	

Verksamhetsberättelse	2016	 	 	 	
 

Kontaktgrupp,	revisorer	och	valberedning		
Kontaktgruppen bestod fram till årsmötet i mars 2016 av Cecilia Kvist, Gunn Magnusson 
Andersson, Leena Odebo, Krister Lindell, Marianne Robinsson Hjelm (kassör och 
firmatecknare), och suppleanter Anita Christensen (kassör och firmatecknare) och Per 
Törnvall (tf. ordförande och sekreterare). 

Kontaktgruppen har sedan årsmötet i mars bestått av Gunn Magnusson Andersson, Leena 
Odebo, Krister Lindell, Erik Pettersson, Lars Blomqvist (kassör och firmatecknare) och 
suppleanter Per Törnvall (tf. ordförande och sekreterare) och Marianne Robinsson Hjelm 
(suppleant och firmatecknare). I kontaktgruppens uppgift ingår också att vara 
områdesansvarig och kontaktperson för ett antal lotter. Information om detta finns på 
föreningens anslagstavlor och webbsida.   

Kontaktgruppen har haft 9 protokollförda möten under 2016 utöver årsmötet samt två 
protokollförda besiktningsrundor av odlingslotterna.  

Revisor har varit Lars Lager och revisorsuppleant Kajsa Mannerkorpi. 

Valberedningen har bestått av Lennart Berggren, Lena Cederholm och Lena Göthe.  

Höjning	av	medlemsavgift	till	följd	av	nytt	arrendeavtal	
Medlemsavgiften har höjts till följd av att Fastighetsnämnden höjt föreningens arrendeavgift 
för att täcka sina kostnader. Höjningen 2017 är 1 krona per kvadratmeter odlingslott. 

Arbetsgrupper	
Under året har gräsklippargruppen förtjänstfullt skött gräsklippning och trimning av gräsytor 
inom föreningen och gruppen, som bildades förra året, har glädjande fortsatt skött om 
Birgers backe och Amerigos plats.  



Uthyrning	av	odlingslotter		
Lotti Perned har varit ansvarig för uthyrning av föreningens odlingslotter. Under året har 
kontaktgruppen beslutat att personer i kölistan måste återanmäla sitt intresse varje år för 
att behålla sin plats i kön senast 31 januari. 

Köstopp råder fortfarande eftersom vi har 38 personer i kö.   

Under 2016 har ca 16 odlingslotter fått nya innehavare.  

Skötsel	av	odlingslotterna,	revidering	av	nyttjanderättsavtal	och	nya	
besiktningskriterier	
Kontaktgruppen, liksom många medlemmar, har uppmärksammat att antalet odlingslotter 
som inte sköts enligt stadgar och nyttjanderättsavtal, har fortsatt att öka under 2016. Därför 
har kontaktgruppen påbörjat en revidering av nyttjanderättsavtalet och tagit fram nya 
besiktningskriterier som kommer att börja gälla inför odlingssäsongen 2017. 

Föreningens	webbsida	
Ansvarig för webbsidan är Anita Fors. Anita tar löpande del av kontaktgruppens arbete för 
att kunna hålla webbsidan aktuell. Under året har bland annat ny information lagts upp på 
hemsidan om komposteringsanvisningar och avfallshantering samt om växtsjukdomar.  

Aktiviter	under	året	
Under 2016 genomfördes fyra arbetsdagar, 23 april, 11 juni, 20 augusti samt 1 oktober. Vi 
har vid dessa tillfällen bl a iordningställt nya fack för avfallsfraktioner, skött om den 
gemensamma komposten, satt upp vår nya informationstavla, rensat diken, inspekterat och 
stagat upp spänger och staket, röjt bort parkslide, satt ut nya skyltar med 
odlingslottsnummer, översyn av skottkärror och inköp av en ny skottkärra, inköp av ny lie, 
tagit bort getingbo vid Amerigos plats, tagit bort slåtterhinder inom allmänna ytor och forslat 
bort skräp till återvinningscentralen. I genomsnitt har 10-20 personer deltagit vid respektive 
tillfälle.  

Gökotta 14 maj 
Dan Lundberg ordnade en gökotta i Sjöbergen. 10 deltagare kom i duggregn och kyla. 

Vilda blommornas dag 19 juni 
Dan Lundberg ordnade en vandring där 8 personer deltog. 

Svampvandring 23 juli  
Dan Lundberg ordnade en uppskattad svampvandring som lockade 5 deltagare. 

Naturvandring Bevara Sjöbergen 7 augusti 
På vandringen deltog 5 personer. 

 



Sjöbergens dag 27 augusti 
Sjöbergs dag genomfördes traditionsenligt tillsammans med övriga föreningar i Sjöbergen. Vi 
bidrog med Lotti Perned’s soppservering samt med 3 stycken naturvandringar i området där 
sammanlagt 17 personer deltog. 

Rundvandring med blivande trädgårdsmästare 9 september  
Rundvandringen lockade 25 stycken blivande trädgårdsmästare från folkuniversitet. 

Höstvandring 24 september  
Vid höstvandringen deltog 9 stycken personer.  

Detta	har	kontaktgruppen	gjort	under	året…	
• Tagit fram nya anvisningar för kompostering och avfallshantering. 
• Tagit fram allmän information om växtsjukdomar 
• Reviderat nyttjanderättsavtalet så att de harmoniserar med arrendeavtal och 

stadgar. 
• Tagit fram besiktningskriterier för en tydligare bedömning av skötsel av 

odlingslotterna. 
• Informerat om att vinbärsbuskarna i området har angripits om vinbärsgallkvalster. 
• Inhandlat nödvändiga verktyg och redskap som t ex skottkärra, lie, bensin och 

material inför arbetsdagarna. 
• Deltagit vid besök från fastighetskontoret för översyn av området. 

 
 
 
 
 
Kontaktgruppen 

 

 



	

Sjöbergen	Norra	Odlarförening	

Kontaktgruppens	förslag	till	verksamhetsplan	2017	 	 	
 

Datum	för	arbetsdagar		
Vi samlas kl 11.00 vid Birgers backe:  

• Lördag 22 april 
• Lördag 10 juni 
• Söndag 20 augusti 
• Söndag 1 oktober 

 
Enligt det uppdaterade nyttjanderättsavtalet ska varje lottinnehavare delta på minst ett par 
(2) av dessa dagar så boka in datumen i kalendern redan nu. Ett antal större 
underhållsarbeten är planerade till året, däribland målning av redskapsskjul (gamla 
torrdasset), reparation av spänger/broar, kontroll av redskapscontainer, byte av träsarg 
längs diket vid Birgers backe. Inför arbetsdagarna kommer kontaktgruppen att införskaffa 
material för upprustning av området. Detaljerad information kommer 3-4 veckor innan 
respektive datum. 

Höjning	av	medlemsavgift	
För att kompensera höjningen av arrendeavgiften föreslås årsmötet att besluta att åter igen 
höja medlemsavgiften med 1 kr per m2. Under förutsättning att årsmötet beslutar enligt 
förslag gäller höjningen från och med odlingssäsongen 2018. 

Besiktning	av	odlingslotter	
Inför odlarsäsongen 2017 har nya besiktningskriterier tagits fram för att förtydliga vad som 
gäller kring skötseln av våra odlingslotter och för att förtydliga vad kontaktgruppen tittar på 
vid besiktningarna som utförs två gånger per odlingssäsong. Skriftlig varning skickas till den 
som inte sköter sin odlingslott. Om inte innehavaren då åtgärdar påtalade brister eller 
lämnar rimlig förklaring inom 30 dagar, sägs hen upp. 

Sjöbergens	dag	
Föreningen har för avsikt att fortsatt delta i Sjöbergens dag, som arrangeras gemensamt 
med övriga föreningar i Sjöbergen sista lördagen i augusti, vilket kräver engagemang från 



medlemmarna. Som inspiration kan nämnas att Dan kommer att arrangera poängpromenad 
och naturvandringar. 

Uppmärkning	av	vinbärsbuskar	och	gallring	av	sjuka	buskar	
Området har drabbats av vinbärsgallkvalster som spridit sig till en stor andel av 
vinbärsbuskarna i området. En besiktning av alla vinbärsbuskar i området kommer att 
utföras under tidig vår 2017 och FRISKA plantor kommer att märkas upp. Sjuka, omärkta 
plantor behöver grävas upp och BRÄNNAS för att förhindra spridning. Gärna så tidigt som 
möjligt under säsongen då kvalstret ”väller ut” ur sin knopp 7-15 dagar efter att vårvärmen 
kommit.  Vid plantering av ny planta rekommenderas inköp av resistent sort och om möjligt 
vänta med planteringen en säsong för att inte kvalster som finns i jorden ska angripa plantan 
på nytt. 

Gemenskapsfrämjande	aktiviteter	i	Sjöbergen	
Dan Lundberg, odlare på lott 123, har tagit initiativ till ett antal gemenskapsfrämjande 
aktiviteter under 2017. Anslag om respektive aktivitet kommer att sättas upp på föreningens 
anslagstavlor och hemsidan i god tid. Planerade aktiviteter är: 

- Studiecirkel som omfattar 10 träffar, på söndagar 10-12 samling vid ”gula stugan” 
(Djurföreningens lokal) med följande teman: 1. Geologi och jordarter 2. 
vegetationstyper 3. Naturvård 4. Skoglig naturvård 5. Ekologi 6. Svampar, lavar och 
alger 7. Växter 8. Insekter 9. Fåglar, däggdjur m.m. 10. Avslutning. 

- Gökotta 
- Svampvandring 
- Höstvandring  
- Några barnvandringar 
- Skapa en slåtteräng för att få upp blommor 
- 18/6 Vandring vilda blommors dag med Göteborgs botaniska förening 

 

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. 

 

Kontaktgruppen 

 


