
  

Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 

Verksamhetsberättelse för 2020 

Styrelsen har bestått av                                                  

Ordförande   Bo Kogerfelt   48                              
Kassör    Carina Jonasson  47      
Sekreterare/Ersättare  Stefan Johnsson 20          
Ledamot   Allan Karlsson  5 
Ledamot   Gunilla Andersson 6 
Ledamot   Anette Karlsson  32 
Ersättare   Kerstin Kvarnström 33 
Ersättare   Ingela Wilsson  21  

Revisorer                               

Ordinarie Anders Elfström  41 
Nicholas Nilsson 43                  

Ersättare   Joakim Persson  3 

Valberedning 

Kari Koskenkorva 22     
Cecilia Ring     43 

Övriga föreningsuppdrag 

Servicegrupp   Anders Brodin  1     
    Peter Karlsson   8     
    Mats Kvarnström 33 

Gräsklippargrupp Mats Sonesson  13  
Ola Fallbom  25 

Gruppledare Städdagar  May-Lith Johansson 7 

Ansvariga för wc och dusch Ann Brodin  16      
    Annika Brodin   1       

Flaggrupp  May-Lith Johansson 7    
Rolf Pettersson  11 

 

Ansvariga för fika vid  
städdagar, årsmöten, mm Gunnel Akinder  7 
Ersättare       Eva Jern        15                  
           

Ansvarig för parkeringskort, 
duschnycklar   Ulla-Britt Severin 35 
Ersättare   Birgitta Elfström 41  

Partytält och Backstugan Ewa Ekström  17  

Festkommitté Tina Andrén   23  



  

Helen Johansson 26 
Dick Rydell     12                                                                                                                                                                         

It- och hemsideansvarig  Stefan Johnson  20   

Facebook/administratör Annika Brodin  1                                                                                                                                              

Representant till  
Regionstyrelsen   Bo Kogerfelt  48 

Miljögrupp             Annika Brodin  1     
              Anders Elfström  41     
              Carina Jonasson  47     
              Cecilia Ring  43     
              Kristin Engström  14 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har haft 8 protokollförda fysiska styrelsemöten samt 2 digitala under verksamhetsåret 2020  



  

Följande aktiviteter har anordnats under året 

Årsmöte  

Hölls den 26e april i tältet vid Backstugan i anledning av Corona pandemin. 

Vårstädning med vattenpåsläpp                                   

Genomfördes den 5e april med hög närvaro, 46 stugor deltog 

Midsommarfirande  

Inget Midsommarfirande på grund av pandemin. 

Koloniträdgårdarnas dag  

Arrangerades för andra gången den 29e augusti i hela landet. Under 3 timmar var koloniområdet 
med trädgårdar öppet för besökande. Kaffe serverades med kakor som medlemmarna bakat och 
skänkt. Det var ca. 150 besökande varav ett 50-tal fikade. Behållningen skänktes till 
barncancerfonden. Samtidigt invigdes Regnvattendammen, ett projekt som miljögruppen under året 
drivit. 

Sommarfest 

Ingen Sommarfest arrangerades på grund av Pandemin.   

Koloninatta 

Ersattes av Koloniträdgårdarnas dag 29e augusti. 

Fredagsmys 

Inget Fredagsmys med anledning av Pandemin. 

Höstmöte 

Hölls den 26e september och samlade 35 kolonister från 29 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. Styrelsen kommer 
till årsmötet att lägga förslag om liknande öppettider till säsongen 2021. 

Det har under året visat sig att några kolonister lånat ut eller sålt parkeringskort så att obehöriga 
kunnat använda parkeringsplatsen då man varit på sitt arbete. För att förhindra detta kom förslag att 
märka parkeringskorten med stugnummer så att det går att identifiera vem som lånat ut sitt kort. Det 
betonades extra från styrelsen att parkeringskorten är till för kolonister och besökare till vårt område, 
detta enligt föreningens ordningsföreskrifter. 

Förslag till studiecirklar efterfrågades och det fanns önskemål om, odla grönsaker, kompostera, 
biodlarkurs samt anlägga odlingsbädd. Styrelsen, miljögrupp och studieansvariga tar fram förslag till 
årsmötet samt undersöker om det går att ansöka om miljöpengar från kommunen. 

Att göra egen äppelmust diskuterades och det visade sig att det bästa alternativet för tillfället är att 
var och en uppsöker någon som erbjuder denna tjänst i stället för att föreningen skaffar utrustning 
som skall skötas och underhållas. Styrelsen kommer även att undersöka om någon kan komma till oss 
med något mobilt musteri. 



  

Det diskuterades även om vad vi kan göra med ”rondellen” där rosrabatterna är belägna. Styrelse 
och miljögrupp kommer att utforma ett förslag att presenteras på kommande årsmöte.                                                                                       

Vattenavstängning med höststädning     

Hölls den 25e oktober där 40 stugor var representerade. 

Composten 

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

Styrelsens arbete 

Styrelsen har haft 8 protokollförda fysiska styrelsemöten samt 2 digitala under verksamhetsåret 2020. 
Kontakter inom styrelsen har även skett med hjälp av e-post, planering av årsmöte 2021 t.ex. Under 
året har ett antal större projekt genomförts, 15 m3/24 ton grus till gångarna har köpts och körts ut, 
nytt räcke runt dansbanan, nytt större terrasstak, tältets ställning har integrerats med dansbanans 
golv samt det verkliga kraftprovet regnvattendammen där miljögruppen varit de som arbetat med 
stöd av styrelsen. Styrelsen tackar alla som varit med och bidragit. 

Ekonomi 

Redovisas separat i kassörens räkenskaper 2020. 

Städ- och arbetskvällar 

2 juni med 39 deltagande stugor. 

15 juli med 33 deltagande stugor. 

27 augusti med 34 deltagande stugor. 

26 september med 35 deltagande stugor. 

Stugbyten 

Under 2020 har 6 stugor fått nya ägare; vi välkomnar Susanne Perseius och Magnus Petersson stuga 
14, Mats Berletin stuga 22, Linda Karlsson och Andreas Stenberg stuga 29, Tomas Karlsson stuga 36, 
Jenny Forsberg stuga 51 samt Christa och Ulf Ståhl stuga 54. 

Studieverksamhet 

Under året har studiecirkel/kurs i ’Skörda regnvatten’ arrangerats av miljögruppen, kursledare Annika 
Brodin samt LHR-kurs som Mats Engqvist och Kari Koskenkorva var kursledare för. 

Miljödiplomering 

Ansökan för grundnivå är inlämnad till Koloniträdgårdsförbundet men på grund av Corona-Pandemin 
har den inte färdigbehandlats. 

Kalmar den mars 2020 

 
--------------------------------  --------------------------------- ------------------------------ 
Bo Kogerfelt ordförande Stefan Johnsson sekreterare Carina Jonasson kassör 

 
--------------------------------  ----------------------------------- ------------------------------ 
Allan Karlsson ledamot  Gunilla Andersson ledamot Anette Karlsson ledamot 

  


