
	 	 	 	 	 	

Sjöbergen	Norra	Odlarförening	
 

Välkommen till årsmöte onsdagen den 19 mars 2014 kl.18.30 i ”Festsalen” Majornas 
Missionskyrka, 2:a vån, Chapmans Torg. 

 

När dessa rader skrivs har vintern lagt sin hand över vårt område i Sjöbergen och det kan 
synas långt till att tänka på nästa odlingssäsong. Men som vi alla ser blir dagarna längre och 
längre och snart är det dags att börja arbeta med våra odlingslotter. 

För att vi skall kunna njuta av vårt område och få ut det mesta av det så behöver även själva 
området underhållas genom gemensamt arbete. Vi tänker då på staket, diken, gräsmattor, 
bänkar och bord med mera. 

Under 2013 fungerade de olika arbetsgrupperna med blandat resultat. Det behövs under 
2014 en gemensam kraftansträngning för att få vårt område i bättre skick, eftersom detta 
ingår i vårt åtagande gentemot Göteborgs Stad, Fastighetskontoret (markägaren).  

Vi i kontaktgruppen är öppna för alla förslag från våra medlemmar när det gäller hur vi skall 
hantera alla gemensamma ytor och andra gemensamma frågor. 

De senaste två årsmötena har enbart ett 20-tal medlemmar varit närvarande vid varje 
tillfälle. Låt oss alla ändra på det genom att komma på årsmötet.  I dagordningen på nästa 
sida finner du flera punkter (15-18) där gemensamma frågor kommer att behandlas.  

 

Vi bjuder på fika – välkommen! 

 

Vänliga hälsningar 

Kontaktgruppen 

 



SJÖBERGEN	NORRA	ODLARFÖRENING	
 

KALLELSE	TILL	ÅRSMÖTE	
 

Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 18:30 
”Festsalen” 2:a vån. 

Majornas Missionskyrka, Chapmans Torg. 
 
 
 
 

Förslag till dagordning: 
 
 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare på mötet 

4. Val av justeringsmän och rösträknare 

5. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst 

6. Fastställande av röstlängd och dagordning 

7. Kontaktgruppens verksamhetsberättelse 

8. Revisorns berättelse 

9. Frågan om kontaktgruppens ansvarsfrihet 

10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2014 samt årsavgift 2015 

11. Val av en ordinarie till kontaktgruppen 

12. Val av suppleant till kontaktgruppen 

13. Val av revisor och revisorsuppleant  

14. Val av valberedning, 3 personer varav 1 sammankallande  

15. Samarbete med övriga föreningar i området samt gemensam ”Klubbstuga”  

16. Arbetsgrupperna – aktivering och utveckling 

17. Utökning av kompostavdelningen   

18. Inkomna förslag och motioner  

19. Övriga frågor 

20. Mötets avslutande 



	

Sjöbergen	Norra	Odlarförening	 	 	

Verksamhetsberättelse	2013	
 

Kontaktgrupp, revisorer och valberedning  

Den tillfälliga kontaktgruppen bestod fram till årsmötet i mars 2013 av Gunn Magnusson 
Andersson, Lena Axelsson, Linda Hagberg, Mona Eng, Per Törnvall och Ulrika Denny. 

Kontaktgruppen har sedan årsmötet i mars bestått av Cecilia Kvist, Gunn Magnusson 
Andersson, Leena Odebo, Linda Hagberg, Marianne Robinsson Hjelm (kassör och 
firmatecknare), Per Törnvall (ordförande och sekreterare) och suppleant Anita Christensen 
(kassör och firmatecknare). I uppgiften ingår också att vara områdesansvarig och 
kontaktperson för ett antal lotter. Information om detta finns på föreningens anslagstavlor.  

Kontaktgruppen har haft tio protokollförda möten. 

Revisor har varit Lisa Waadeland och revisorsuppleant Kajsa Mannerkorpi. 

Valberedningen har bestått av Eva Holmér, Lennart Berggren och Lena Cederholm.  

Arbetsgrupper 

De flesta medlemmarna i föreningen hör till en arbetsgrupp.  

Rabattgruppen 
Marianne Robinsson Hjelm är sammankallande. 

Gräsklippargruppen 
Anita Christensen är sammankallande och gruppen, som har 15 medlemmar, har sett till att 
gräsytorna klippts regelbundet. Under året har gruppen i sitt ansvarsområde lagt till 
gräsmattan vid lotterna 46-52. En ny trimmer har inhandlats. Den stora frågan för gruppen 
har varit inköp av en ny gräsklippare, vilket planeras ske 2014.   

Kompostgruppen 
Claus Christensen är sammankallande. Två av gruppens medlemmar har gått en 
kompostkurs anordnad av Stadsnära odling. 



Vatten och dikesgruppen  
Sammankallande i gruppen har avsagt sig uppdraget och någon ny har inte trätt in ännu.  

Underhållsgruppen 
Per Törnvall är sammankallande och gruppen har sporadiskt genomfört underhållsarbeten 
på spänger och stängsel samt hållit stängslet fritt från vegetation. Virke till reparation av 
spänger och handräcken har inköpts under året liksom inköp av hänglås till våra skottkärror. 

Uthyrning av lotter  

Ansvarig för uthyrningen av lotter är Kerstin Christoffersson. I år har 14 lotter fått nya 
innehavare. Vi har ca 150 personer i kö för en lott, och under året infördes därför köstopp. 

Webbsida 

Ansvarig för webbsidan är Anita Fors. Anita tar löpande del av kontaktgruppens arbete för 
att kunna hålla webbsidan aktuell.  

Aktiviter under året 

Städdag 20 april 
Ett 30 tal medlemmar slöt upp till städdagen. På grund av vädret kunde vi inte 
traditionsenligt elda upp det skräp som samlats under året. 

Sjöbergens dag 31 augusti 
Tillsammans med övriga föreningar i Sjöbergen genomfördes en lyckad dag med flera 
aktiviteter och förtäring. Vi bidrog med kakor till caféet och soppservering. 

Städdag 5 oktober 
Ett fåtal medlemmar samlades och kunde trots regn elda upp stora delar av skräpet. En del 
av våra diken rensades och spänger lagades.  

Städdag 12 oktober 
Eftersom uppslutningen var dålig den 5 oktober fortsatte ett fåtal medlemmar med 
dikesrensning. 

Övrigt 

Efter höststormarna har kontaktgruppen inspekterat föreningens område och sett till att 
Fastighetskontoret, Göteborgs Stad, med hjälp av sin entreprenör tagit ned träd som 
skadats. Två av föreningens medlemmar har även hjälpt till med detta arbete. 

Vi har haft kontakt med Bevara Sjöbergen och Sjöbergen Södra Odlarförening om 
gemensamma angelägenheter och problem. Föreningen har även lämnat ett bidrag till 
iordningställande av Sjöbergens djurförenings stuga som nyttjades gemensamt på 
Sjöbergens dag. 

Kontaktgruppen har tagit fram nya rutiner för besiktning och uppsägning av lotter. 



	

Sjöbergen	Norra	Odlarförening	

Kontaktgruppens	förslag	till	verksamhetsplan	2014	
 

Uppmärkning av lotter 

Kontaktgruppen har för avsikt att införa ett gemensamt skyltsystem för alla lotter under 
2014. Föreningen finansierar inköp av skyltar och kontaktgruppen ansvarar för 
utplaceringen. 

Besiktning av lotter 

Besiktning av lotter sker i början av juni.  

Datum för arbetsdagar  

Vi samlas kl 11.00 vid Birgers backe:  
• lördag den 12 april 
• lördag 28 juni 
• söndag 24 augusti 
• lördag 4 oktober 

Sjöbergens dag 

Föreningen har för avsikt att fortsatt delta i Sjöbergens dag vilket kräver engagemang från 
medlemmarna. 

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. 

 

 


