
  

Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 

 

Verksamhetsberättelse för 2019 

 

Styrelsen har bestått av  

Ordförande                                                                            Bo Kogerfelt  

Kassör                                                                                     Carina Jonasson 

Sekreterare                                                                            Anna Nilsson 

Ledamot                                                                                 Ann-Sofie Käck 

Ledamot                                                                                 Stina Siljing 

Ersättare           Allan Karlsson 

Ersättare           Gunilla Andersson 

Ersättare           Anette Karlsson  

Revisorer  

Ordinarie                                                                                 Anders Elfström 

                                                                                                  Nicholas Nilsson 

Ersättare                                                                                 Olof Hultén  

Valberedning                                                                         Stefan Johnson 

                                                                                                  Birgitta Elfström  

Övriga föreningsuppdrag 

Servicegrupp                                                                          Stefan Johnsson, Anders Brodin,  

          Peter Karlsson och Mats Kvarnström 

Gräsklippargrupp           Tony Jogestål  

Ersättare           Rolf Pettersson 

Gruppledare Städdagar                                                       May-Lith Johansson 

Ansvariga för toalett och dusch                                         Ann Brodin, Annika Brodin och Anette Karlsson  

Flaggrupp                                                                              May-Lith Johansson och Rolf Pettersson  

Ansvariga för fika vid städdagar, årsmöten, mm           Gunnel Akinder och Eva Jern, 

Ersättare           Annika Hylander och Ingela Larsson  

Ansvarig för parkeringskort, duschnycklar                       Ulla-Britt Severin 

Ersättare            Birgitta Elfström  



  

Partytält och Backstugan           Kerstin Kvarnström 

Ersättare           Birgitta Elfström 

Festkommitté ansvariga för                                                Tina Andrén, Ewa Ekström, Britt-Marie Lindvall  

midsommarfirandet, sommar- och julfest                        och Dick Rydell 

It- och hemsideansvarig                                                       Stefan Johnson  

Facebook uppdatering            Annika Brodin 

Ansvarig för Koloninatta                                                       Elisabeth Sjölander, Ann-Sofie Käck och  

                                                                                                   Susanne Hylén 

Representant till Regionstyrelsen             Bo Kogerfelt 

Miljögrupp             Annika Brodin, Anders Elfström, Carina  

            Jonasson, Cecilia Ring och Kristin Engström
 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten under verksamhetsåret.  

 

Följande aktiviteter har anordnats under året 

 

Årsmöte  

Hölls den 24 mars på Skälby gård. 

 

Vårstädning med vattenpåsläpp  

Genomfördes den 14 april Uppslutningen var god 43 stugor var närvarande. 

 

 Midsommarfirande  

Genomfördes den 20e juni med lövning och utsmyckning av midsommarstången, samt dans och 
grillning vid Backstugan den 21e juni. Uppslutningen var mycket god ca. 80 deltagare som 
representerade 25 stugor deltog. 

 

Koloniträdgårdarnas dag  

Arrangerades för första gången den 29e juni. Under 3 timmar var koloniområdet med trädgårdar 
öppet för besökande. Kaffe serverades med kakor som medlemmarna bakat och skänkt. Det var ca. 
250 besökande varav ett 50-tal fikade. Behållningen på ca. 2000:- skänktes till barncancerfonden. 

 

Sommarfest 



  

Hölls den 27e juli vid Backstugan med ca. 35 deltagare som representerade 15 stugor vilket var 
mindre än normalt trots att det lockades med dragspelsmusik och god vällagad mat. Ett stort tack till 
de som arbetat med föreningens fester.  

  

Koloninatta 

Planerades till den 24 augusti men styrelsen i samråd med den ansvarige beslutade att ställa in i år då 
intresset var mycket svagt från medlemmarna. 

 

Fredagsmys 

Ordnades ett antal gånger juni-augusti där det spelades Boule före grillningen, 10 till 20 deltagare,. 

                                                                                                                                                                     . 

Höstmöte 

Hölls den 21e september och samlade kolonister från 38 stugor.  

Under mötet informerade styrelsen om frågor som antecknats på anslag som funnits anslaget i 
tvättrummet inför mötet.  

Det gällde containern för det komposterbara avfallet, det fanns önskemål att den skulle vara mer 
tillgänglig men detta går emot miljödiplomeringen som miljögruppen arbetar med. Tvärtemot lades 
förslag att den endast skall vara öppen vid städtillfällena eller att vi inte ska erbjuda denna service 
längre.  

Måla smalare parkeringsrutor fanns det önskemål om men anledningen till att det målats är att några 
hade retats sig på att en del inte klarat av att parkera rakt in i parkeringsytan. Styrelsen anser att 
någon målning ej behövs, det finns annat att lägga arbetstid och pengar på. 

En fråga som diskuterades var pristaket på stugorna. Vi har idag 250000:-, Jordgubben har under året 
höjt till 400000:-, Södra och Berga koloniområden har inget pristak. Det har framkommit att koloni på 
södra området under året sålts för 1000050:-. De flesta verkade vara för en justering av vårt pristak, 
förslag kommer till årsmötet. 

Städavgifterna för ej deltagande på städdagarna diskuterades, det fanns förslag på höjning respektive 
stegrande taxa. Förslag kommer att presenteras på årsmötet. 

Kostnad för egen vattenmätare efterfrågades och styrelsen har fått uppgifter på att det kommer att 
kosta 5-7000:- per stuga samt att den skall demonteras inför vintern och återmonteras inför 
säsongen. 

Festkommittén önskade att vi tänker över vilka fester typ midsommar och sommarfest vi skall ha och 
hur dessa skall utformas. Midsommarfirandet samlade rekorddeltagande medan sommarfesten var 
det lägsta deltagarantalet på länge. Styrelsen tänker över frågan till kommande årsmöte. 

Information om hur och var man skall kasta INVASIVA växter lämnades. 

Styrelsen informerade även vad som hänt med inköp av Hjärtstartare och hur det går med 
Byggnadsminnesförklaringen av vårt område.  

 

Vattenavstängning med höststädning  



  

Hölls den 20e oktober där 38 stugor var representerade. 

 

Composten 

Årets informationsblad delades ut i samband med vattenpåsläppet 14e april. 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har haft 9 stycken protokollförda möten under året. 

Ordföranden deltog på Folkrörelsearkivets årsmöte. 

Föreningen har representerats av ordförande Bo K . vid Sydöstra regionens  möten under året även 
Birgitta E har deltagit som adjungerande ledamot.  

Under året har 3 stycken toalettstolar bytts, en fuktstyrd fläkt har monterats i duschrummet, 
dansbanan har fått nytt golv samt övrigt reparations och underhållsarbete har utförts av 
servicegruppen.  Styrelsen tackar alla som gjort en insats. 

Piratbåten har målats in och utvändigt. 

Föreningen har haft besök av representanter från Länsstyrelsen och Kalmar kommun för att göra en 
bedömning om byggnadsminnesförklaring. 

 

Ekonomi 

Redovisas separat i kassörens räkenskaper 2019. 

 

Städ- och arbetskvällar 

11e juni med 34 deltagande stugor. 

16e juli med 30 deltagande stugor. 

20e augusti med 39 deltagande stugor. 

21e september med 37 deltagande stugor. 

 

Stugbyten 

Under 2019 har 6 stugor fått nya ägare, vi välkomnar Eva och Mats Sonesson stuga 13, Ola Fallbom 
stuga 25, Helen Johansson och Daniel Kristoffersson stuga 26, Ewa Mann stuga 37, Hannah 
Cangemark och Petter Andersson stuga 44 samt Britt och Gunnar Högsell stuga 45. 

 

 

Studieverksamhet 

Under året har kompostkurs anordnats av miljögruppen. 



  

 

 

 

Miljödiplomering 

För att göra en noggrann områdesbeskrivning som krävs för att nå grundnivån har samtliga stugor 
och förråd mätts upp för att kunna beräkna ytorna. 

Grundnivån omfattar. 

Områdesbeskrivning. 

Miljökrav vad gäller,Gödsling och Jordförbättring, Kompostering, Växtskydd, Bevattning, Eldning. 

Bra miljöval vad gäller Färger, Byggnadsmaterial t.ex. 

Källsortering. 

Information till nya medlemmar. 

Studieverksamhet i odling och miljö. 

 

 

 

Kalmar den mars 2020 

 

 

-------------------------------- --------------------------------- ------------------------------ 

Bo Kogerfelt ordförande Anna Nilsson sekreterare Carina Jonasson kassör 

 

 

-------------------------------- -------------------------- 

Ann-Sofie Käck ledamot Stina Siljing ledamot 

  

 


