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Verksamhetsberättelse 2014 
 
 
Styrelsen har bestått av: 

Ordförande Annika Brodin 
Kassör Nicholas Nilsson 
Vice ordförande Kari Koskenkorva 
Sekreterare Anders Sjö 
Ledamot Ewa Ekström 
 May-Lith Johansson 

Suppleant Liv Ravnbøl 
 Lena Boström 
 
 
Revisorer 
Ordinarie Marie Sjö 
 Anders Elfström 

Suppleant Gunnel Akinder 
 
 
Valberedning Birgitta Elfström 
 Ove Brodin 

 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har under kalenderåret 2014 haft 2+6 styrelsemöten. 

 

Övriga föreningsuppdrag 

Fixargruppen Mats Kvarnström, Kent Lindvall, Dick 
Rydell och Anders Brodin 

Gruppledare Städdagar May-Lith Johansson 

Ansvariga för städdagar och May-Lith Johansson och Ulla-Britt Severin 
sommarmötet 

Ansvariga för toaletter & dusch Annika Brodin och Ann Brodin 

Ansvarig för parkeringskort och  Rut Karlsson 
uthyrning av Backstugan 

Festkommitté, ansvarig för midsommar- Britt-Marie Lindvall, Kerstin Kvarnström 
firande, sommarfesten, Luciafirandet och Ewa Ekström 
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Följande aktiviteter har anordnats under året 

Årsmöte 30 mars på Skälby gård. 

Vårstädning med vattenpåsläpp genomfördes den 12 april. Uppslutningen var 
god. 

Midsommarfirande den 19 juni med lövning och utsmyckning av 
stången, den 20 juni med stångresning och 
dans på eftermiddagen, under kvällen blev 
det grillning och sång vid Backstugan. 

Sommarmöte hölls den 24 juni i Backstugan, deltagandet 
var gott med ca 50 personer. 

Sommarfest hölls den 26 juli i Backstugan med god 
uppslutning. Trevliga lekar bidrog till en härlig 
stämning. En mycket lyckad tillställning. 

Fredagsmys anordnades vid ett antal tillfällen under juni 
till augusti, då vi i första hand färdigställde 
boulebanan och sedan flitigt använde den. 
Fredagskvällarna avslutades sedan med 
grillning vid Backstugan. Deltagandet varie-
rade mellan gångerna. 

Koloninatta den 23 augusti genomfördes koloninatta. 
Årets upplaga bjöd på kaffe och korv-
servering samt loppis vid Backstugan, 
försäljning av diverse hantverk och växter, 
utställningar av konst och foto och mycket 
mer. Evenemanget hade flyttats för att inte 
krocka med Stadsfesten och Ironman. Dock 
hade vi inte vädret med oss detta år, vilket 
troligen bidrog till något färre besökare än 
föregående år. 

Arbetsdagar/kvällar har genomförts  den 31 maj, 22 juli och 28 augusti. 

Höststädning med vattenavstängning genomfördes den 18 oktober och avslutades 
med varmkorv och kaffe. God uppslutning. 

Composten 

Årets informationsblad delades sedvanligt ut vid vårstädningen.  

 

Styrelsens arbete 

Föreningen har arbetat med nya hemsidan och facebookgruppen för att hålla dem 
levande. De har varit välbesökta av både medlemmar och utomstående. Där har det 
flitigt lagts bilder på vårt område och vår verksamhet. 

Föreningen representerades av Annika Brodin och Jan Bengtsson vid Regionens 
årsmöte i Kronobäck, Mönsterås den 26 april. 
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Under våren reste vi den nya flaggstången då vi förlorade den gamla i en av förra 
höstens stormar. En gedigen stång som kommer hålla i många år framöver. 

Under våren satsade vi återigen på att få till ett möte mellan de olika koloni-
föreningarna i Kalmar, för att utbyta idéer angående utbildning och studier. Tyvärr 
fungerade inte vår kontakt med studiefrämjandet ultimat, då de bytt personal i flera 
omgångar. 

Styrelsen arbetade under våren fram en arbetsplan för att iordningsställa utemiljön 
kring rondellen, men då bygglov försenades beslöts att tidigarelägga arbetet med 
boulebanan istället. Den blev färdigställd lagom till midsommar. 

På sommarmötet framkom önskemål om tätare intervall mellan städtillfällena. 
Önskemål om att ta oss an toalettbyggnaden så snart som möjligt framkom också. I 
övrigt diskuterades det kommande rotationsschemat, översyn av reglerna kring 
försäljning, allmänna ordningsregler med mera. Styrelsen tog till sig synpunkterna för 
vidare behandling. 

Som tidigare år har vi haft diverse aktiviteter igång för att möta medlemmarnas 
önskemål och för att stärka gemenskapen. Uppslutningen har varierat mellan de olika 
aktiviteterna, men ingen har behövt ställas in. 

 

Föreningens ekonomi 

Kommer att redovisas separat i samband med årsmötet, se bilaga. 

 

Städ- och arbetskvällar 

Antalet deltagare vid städdagarna har varierat under året. Föregående årsmöte 
beslutades att minskat ner på antalet tillfällen till fem, inkl. vår- och höststädning. Det 
fungerade inte så bra detta år, då sommaren varit optimal för ogräs, sol på dagarna 
och fuktig dagg på nätterna. Önskemål framkom om tätare arbetstillfällen framöver. 

Gruppledaren har i samråd med fixargruppen före varje tillfälle tagit fram arbets-
uppgifter samt gjort en närvarokontroll. Vid vår- och höststädningen och 
vattenavstängningen var antalet deltagare högt. Föreningen bjöd på varm korv med 
bröd och kaffe som tack för väl utfört arbete. 

Servicegruppen bestod under 2014 av fyra personer som har haft ett uppgjort 
veckoschema med en ansvarig för gräsklippning, underhåll av byggnader, vatten och 
sanitet, flaggning och andra förekommande uppgifter. 

Glädjande ger Kalmar Norra Koloniområde ett vackert och välskött intryck! 

 

Renovering och underhåll 

Vid förra årsmötet antogs en plan för utemiljön kring Rondellen. Denna föll dock på 
grund av lång handläggningstid av bygglov, som då drogs tillbaka. En översyn av 
toalettbyggnaden skulle också påbörjas. 2014 har för övrigt varit lugnt när det gäller 
underhåll och renoveringar. Bara mindre åtgärder har behövts. 

Vidare planering av toalettbyggnaden och utemiljön kommer ske under verk-
samhetsåret 2015. 
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Studieverksamhet 

Tyvärr blev studieverksamheten lidande, då Studiefrämjandet bytt personal flera 
gånger under föregående år. Detta bidrog till att samtliga planerade kurser ställdes in. 

 

Stugbyten under året 

Under 2014 såldes fyra stugor på området. Vi välkomnade Kristing Engström, stuga 
14, Stefan och Inge-Mari Johnsson, stuga 20, Anna Nilsson, stuga 29 samt Mats 
Engqvist och Marianne Olseryd Engqvist, stuga 53. 

 

Slutord 

Det har varit ett händelserikt år med en helt fantastisk sommar. 

Under försommaren började vi arbetet med utemiljön, men den fick ta en annan 
vändning än planerat. Den vändningen blev en boulebana, som nu blivit en naturlig 
samlingspunkt i området. Det har i sin tur väckt en hel del frågor kring föreningens 
och områdets utveckling, som nu styrelsen arbetar vidare med. 

Styrelsen vill härmed tacka alla medlemmar, gamla som nya, som utifrån sin egen 
förmåga bidragit till en härlig gemenskap och ett synnerligen vackert, välskött och 
trivsamt koloniområde. 

Nu tar vi nya tag och börjar planera för en fantastisk kolonisäsong 2015. 
 
 
 
Kalmar den 16 februari 2015 

 .........................................   ..........................................   ..........................................  
Annika Brodin, Ordf. Kari Koskenkorva, Vice ordf. Nicholas Nilsson, Kassör 
 

 .........................................   ..........................................   ..........................................  
Anders Sjö, Sekr. May-Lith Johansson Ewa Ekström 


