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Styrelsesammanträden 

Styrelsen har haft 2 + 5 styrelsemöten under 2016   

 

Följande aktiviteter har anordnats under året 

Årsmöte                                                                              22 mars på Skälby gård 

Vårstädning med vattenpåsläpp                                    genomfördes den 16 april. Uppslutningen var  

                                                                                             god. 

Midsommarfirande                                                           den 23 juni med lövning och utsmyckning av     

                                                                                              stången, den 23 juni med stångresning och dans  

                                                                                              på eftermiddagen, på kvällen grillning vid  

                                                                                              Backstugan 

Sommarfest                                                                       den 23 juli vid Backstugan 

Fredagsmys                                                                        ordnades ett antal gånger juni-augusti 

Koloninatta                                                                         den 6 augusti med många besökare  

Höstmöte                                                                            hölls den 16 september med god uppslutning 

Arbetsdagar/kvällar                                                           har genomförts den 16 maj, 13 juni, 12 juli,  

                                                                                               3 augusti, 16 september. 

Vattenavstängning med höststädning                            genomfördes den 21 oktober, god uppslutning 

Composten 

Årets informationsblad delades ut i slutet av april. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året skrivet ett avtal med Länsförsäkringar Kalmar län om ett ekonomiskt stöd 
för satsning på grön omställning. Ett förslag vid årsmötet 2016 om att köpa in en kompostkvarn 
resulterade i ett bidrag på 10 000 kr för inköp av kompostkvarn och byggande av kompost på 
lämpligt ställe för att flisa och kompostera biologiskt material från i första hand gemensam mark. Om 
intresse från medlemmarna finns ordnas en kurs i kompostering, kompostbygge och 
kompostkvarnhantering för 2017. 

Det har varit problem med hantering av föreningens It och hemsida under året. Vi ser fram emot ett 
bättre läge under 2017.  

Ekonomi 

Redovisas separat i kassörens räkenskaper 2016. 

Städ- och arbetskvällar; renovering och underhåll 

Deltagandet varierar från gång till gång men är i genomsnitt rätt gott under året. Rabatter och 
grusgångar har ägnats särskild omsorg: nya plantor och nytt grus på gångarna har kommit på plats. 

Servicegruppen har gjort en stor insats med att ordna avloppet från servicestugan med nya rör fram 
till tomtgränsen; målning av servicehuset på insidan och upprustning av duscharna; inskaffandet av 
en ny vattenvärmare i Backstugan och upprustning av boulebanan. Anslagstavlorna vid grindarna 
togs bort och ersattes med välkomstskyltar. Stämningsbelysning ordnades på akaciaträdet. En ny 
rabattkant gjordes runt rosenrabatterna och medlemmar skänkte plantor som ersättning för de döda 
och borttagna rosenbuskarna.. En bänk gjordes runt kastanjeträdet. 
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Evenemang 

Koloninatta är tillfället då Norra Koloniträdgårdsföreningen öppnar området för allmänheten i Kalmar 
och det arrangerades den 6 augusti. Många uppskattande besökare kom och kunde förutom 
trädgårdar njuta av kaffeservering och marknadsstånd. Den ansvariga för evenemanget efterlyser 
dock en större uppslutning bland medlemmarna för detta evenemang, att flera vill öppna sina 
trädgårdar. 

Stugbyten 

Under 2016 såldes 4 stugor på området. Vi välkomnade Johan och Ann-Sofie Käck i stuga 57, Mikael 
och Susanne Hylén i stuga 40, Lars och Inger Karlsson i stuga 27, och Nils Alstrand och Margaretha 
Rosengren i stuga 26. 

Studieverksamhet 

Under året hölls en cirkel i gjutning av mindre föremål i cement; ledare Ewa Ekström och med 12 
deltagare.  

Föreningens nya styrelsemodell uppmärksammades 

I Tidningen Koloni nr 4 2016 uppmärksammades den nya ordning för styrelserepresentation som 
införts i föreningen och som trädde i kraft 2015. Koloniträdgårdsförbundet presenterade vår 
förenings turordningssystem som en tänkbar modell för andra koloniträdgårdsföreningar för att lösa 
styrelsefrågan och öka engagemanget bland medlemmarna.                                                


