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Styrelsesammanträden
Styrelsen har haft 3 + 7 styrelsemöten under 2017.

Följande aktiviteter har anordnats under året
Årsmöte

26 mars på Skälby gård

Vårstädning med vattenpåsläpp

genomfördes den 8 april. Uppslutningen var
god.

Möte om kompostering

hölls den 10 juni under ledning av Pierre Nestlog,
Hushållningssällskapet, Torslunda gård, Öland

Midsommarfirande

den 22 juni med lövning och utsmyckning av
stången och dans, den 23 grillning vid
Backstugan

Sommarfest

den 22 juli vid Backstugan

Fredagsmys

ordnades ett antal gånger juni-augusti

Koloninatta

den 26 augusti med stor uppslutning och
många besökare

Höstmöte

hölls den 16 september

Arbetsdagar/kvällar

genomfördes den 16 maj, 13 juni, 12 juli,
24 augusti, 16 september.

Vattenavstängning med höststädning

genomfördes den 21 oktober, god uppslutning

Regionalmöte
Årsmötet för den regionala koloniträdgårdsorganisationen hölls i Backstugan den 6 maj, med vår
förening som värd. Annika Brodin, vår tidigare ordförande blev då vald till ny ordförande för
regionstyrelsen.
Composten
Årets informationsblad delades ut i slutet av april.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året arbetat med ett antal löpande ärenden. För att säkerställa att all post
kommer fram till korrekt aktuell adress har en postbox hyrts. Denna ger föreningen en fast adress
istället för växlande privata hemadresser. Den nya postadressen är: Kalmar Norra
Koloniträdgårdsförening, Box 968, 391 29 Kalmar.
Styrelsen uppvaktade två systerföreningar i Kalmar på deras respektive 100-årsfirande: den 22 juli för
Jordgubben och den 29 juli för Kalmar Södra.
Två skrivelser har avgivits till Kalmar kommun under året: 1) höstmötet diskuterade trafikbullret från
Gröndalsvägen och styrelsen fick i uppdrag att lämna medlemmarnas synpunkter på önskade
åtgärder för hastighetsbegränsning och lägre bullernivå; 2) den 14 november höll kommunen ett
samrådsmöte i Brofästet för berörda parter angående den ombyggnad som planeras till grundskola
mm. Några enskilda medlemmar i föreningen hade fått kallelse, dock ej föreningen. Styrelsen
lämnade synpunkter på föreningens vägnar, återigen i första hand gällande trafikmängd, hastighet
och bulleråtgärder på Gröndalsvägen, samt bättre belysning vid vår parkeringsplats.
Kommunen bad att styrelsen bestämma vilken adress som ska sättas in i GPS-systemet, så att
utryckningsfordon säkert kan hitta fram. Anledningen till detta är att en utryckning, efter larm till
Berga koloniområde, hade försenats pga brist på GPS-adress. Adressen som nu gäller vid larm till
Norra koloniområdet är Gröndalsvägen 20, (lika med den norra grinden längs Gröndalsvägen).
Larmas en ambulans är det den grinden som används.
Efter diskussion med den IT-ansvarige Stefan Johnsson (Mikael Hylén som valdes på årsmötet överlät
i praktiken uppdraget till Stefan) gjordes en översyn av hemsidan under hösten/vintern. En ny,
omarbetad, version kommer att tas i bruk inför sommarsäsongen 2018.
Styrelsen fick av höstmötet i uppdrag att till årsmötet 2018 föreslå namn på gångarna på
koloniområdet, för att underlätta för besökande att hitta fram till önskad stuga.
Styrelsen fick vid höstmötet uppdraget att undersöka hur processen med att miljöcertifiera
föreningen kan återupptas under 2018.

Ekonomi
Redovisas separat i kassörens räkenskaper 2017.
Städ- och arbetskvällar; renovering och underhåll

Deltagandet varierar från gång till gång men är i genomsnitt rätt gott under året. En förbättring under
året är att den brunn på allmänningen, som i många år stått oanvänd, sattes i stånd med en egen
liten elpump. Torra somrar behöver inte längre drabba föreningens rabatter.
En ny, begagnad, gräsklippare och ett nytt partytält införskaffades under året. Kompostkvarnen togs i
bruk under året. Komposten blev iordningställd under året, av den grupp som planerade den under
sommarens studiecirkel.
Styrelsen fick av höstmötet uppdraget att återuppta planeringen för en miljöcertifiering av
föreningen.
Evenemang.
Koloninatta är tillfället då Norra Koloniträdgårdsföreningen öppnar området för allmänheten i Kalmar
och det arrangerades den 26 augusti. Den ansvariga för evenemanget hade vid årsmötet 2017
efterlyst större uppslutning bland medlemmarna för detta evenemang, vilket glädjande gav god
effekt. Ett 20-tal trädgårdar höll öppet. Många uppskattande besökare kom och kunde förutom
trädgårdar njuta av kaffeservering med våfflor och marknadsstånd. Överskottet från serveringen blev
en stor gåva till Barncancerfonden (ca 3400 kr).
Stugbyten
Under 2017 såldes 2 stugor på området. Vi välkomnade Stina Siljing i stuga 19 och Arne Wamsjö och
Kerstin Johansson i stuga 42 som nya medlemmar
Studieverksamhet
Under året hölls en cirkel i kompostering med målet att utforma och anlägga en lämplig kompost.
Kursansvarig var Olof Hultén och 6 personer deltog. Komposten togs i bruk vid vattenavstängningen
2017.

