
 

 

Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 

Verksamhetsberättelse för perioden maj 2021 till mars 2022 

Styrelsen har bestått av  

Ordförande Stefan Johnsson 20 
Kassör Ingela Wilsson 21 
Sekreterare Kerstin Kvarnström 33 
Ledamot Allan Karlsson 5 
Ledamot Gunilla Andersson 6 
Ledamot Anette Karlsson 32 
Ersättare Christina Eriksson Holm 52 
Ersättare Kent Lindvall 49 

Revisorer  

Ordinarie Anders Elfström 41 

 Nicholas Nilsson 43  

Ersättare Joakim Persson 3 

Valberedning Cecilia Ring 43 

Övriga föreningsuppdrag 

Servicegrupp Anders Brodin 1 

 Ulf Ståhl 54 

 Paul Magnusson 25 

Gräsklippargrupp  Mats Sonesson  13 

  Rolf Pettersson 11 

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 5 

 Eva Jern       15  

Ansvarig för parkeringskort,  
duschnycklar Eva Mann  37 
Ersättare Birgitta Elfström 41  

Partytält och Backstugan Ewa Ekström 17  

  



 

 

Festkommitté  Tina Andrén  23 

  Helen Johansson 26 

  Dick Rydell 12  

  Jenny Forsberg 51 

It- och hemsideansvarig Stefan Johnson 20   

Facebook/administratör Annika Brodin 1  

Miljögrupp Annika Brodin 1 

 Anders Elfström 41 

 Carina Jonasson 47 

 Stefan Johnson 20 

 Jenny Forsberg 51 

 Hanna Cangemark 44 

 Petter Andersson 44 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har haft 9 protokollförda fysiska styrelsemöten under verksamhetsåret maj 2021 till mars 
2022 

 

Följande aktiviteter har anordnats under året 

Årsmöte  

Hölls per capsulam den 28e maj med anledning av pandemin ansågs en fysisk träff ej genomförbar. 
Samtliga medlemmar fick handlingar utsänt eller kunde avhämtas vid Backstugan ihop med en 
skriftlig röstsedel för de val som skulle genomföras. Vid upprättad röstlängd kunde vi summera 40 
inkomna röstsedlar. 

Vårstädning med vattenpåsläpp  

Genomfördes den 11 april med hög närvaro, 39 stugor deltog 

Midsommarfirande  

Inget Midsommarfirande på grund av pandemin. 

Koloniträdgårdarnas dag  

Arrangerades den 28 augusti i hela landet. Under ett par timmar var koloniområdet med ett antal 
trädgårdar öppna för besökande, men med mycket dåligt regnväder (skyfall), så kom inga besökare 
mer än närvarande medlemmar. Många medlemmar hade bakat och det mesta i fikabröd frös in för 
att användas vid senare samlingar. Kaffe serverades ändå. 

Sommarfest 

Ingen Sommarfest arrangerades på grund av Pandemin.   

Fredagsmys 



 

 

Inget Fredagsmys med anledning av Pandemin. 

Höstmöte 

Hölls i samband med vattenavstängning den 24 oktober. 

Under mötet informerade styrelsen om följande ärenden;  
Den fjärrvärmeläcka som inträffade den 23 augusti och att Kalmar Energi lovat återställa 
kompostområdet samt återkomma till våren om den skadade gräsytan inte återkommer. 

Vidare informerades om att arrendet för parkeringen var uppsagd, men var för sent inkommen så 
verksamhetsåret 2022 kommer inte vara drabbad, men bekräftades av ordförande och noterades 
först träda i kraft 15 oktober 2022. En förhandling hanteras under 2022 inför verksamhetsåret 2023, 
utfall av denna förhandling och vad detta kommer ge för ny situation får styrelsen återkomma om. 

Även den förhandling som skett under året avseende nytt arrendeavtal gavs information om där 
samtliga föreningar är i väntan på en återkoppling från kommunen efter sista mötet som hölls under 
juni månad. 

Särskilda händelser 

Vid den stora läckan på fjärrvärmesystemet som uppkom den 23 augusti så närvarade ordförande 
samt några medlemmar för att hjälpa till och säkerställa så vi fick bra information samt snabb åtgärd. 
Kalmar Energi gjorde ett snabbt insatsarbete och har efter lagningen återställt området vid 
komposten till bra skick. En förberedelse togs direkt under detta återställande arbete i samspråk med 
entreprenören för att förbereda mot kommande verksamhetsår då vi måste skapa ny plats för 
hushållssopor. 

En misstänkt ny läcka upptäcktes utanför stuga 17 västra tomtgräns den 7 december och ordförande 
larmade till Kalmar Energi som var där för inspektion och kunde ej utesluta ny fjärrvärmeläcka. Vid 
grävning och friläggande av dessa rör kunde det konstateras att ingen fjärrvärmeläcka var gällande, 
däremot mycket vattenansamling i marken som troligt härrör mot dagvatten och ansamling i marken 
med tydlig koncentration via naturliga kanaler i marken vid denna punkt. Kalmar Energi gjorde ändå 
ett underhållande arbete av den dräneringsslang som följer fjärrvärmerören och utmynnar i den 
brunn utanför området strax söder om mittersta grinden mot Lindö.  

Vattenavstängning med höststädning 

Hölls den 24 oktober där 40 stugor var representerade. 

Composten 

Pga av pandemin och inga direkta möjliga aktiviteter utgick inget nummer. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har haft 9 stycken protokollförda möten under året efter årsmötet. Kontakter inom 
styrelsen har även skett med hjälp av e-post,  

Sedvanlig rundgång på föreningens område gjordes i början av juni och vid protokollet gjordes några 
samlade noter kring synpunkter som ordförande fick i uppdrag att meddela berörda stugor.. 

Under året har en särskild viktig punkt hanterats och det är förhandling om nytt arrende med start 
2023. Inför denna utsåg styrelsen en förhandlingsgrupp bestående av Bo Kogerfelt samt Ingela 
Wilson att företräda föreningen vid ett flertal möten under våren mot sommaren, där föreningarna 
fått två avtalsförslag som båda återkallades den 1 juli med anledning av fastigheternas nya 
taxeringsvärden. Under sommarperioden skedde ingen återkoppling som utlovad, ej heller direkt 
efter utan först i slutet av året ankom en uppsägning med nytt avtalsförslag som baserades på ovan 



 

 

nya taxeringsvärden i en av kommunen föreslagen grund. Uppsägning har bekräftats av ordförande 
och träder i kraft 20221231.  
Förhandlingen har skett i samarbete med de övriga tre koloniträdgårdsföreningarna och förmöten 
har hållits inför varje ny träff, där vi synkat våra intentioner och gemensamma agenda. Detta har 
fortsatt tydligt även därefter och i slutet av februari 2022 insändes en gemensam skrivelse som delvis 
stämts av med Koloniträdgårdsförbundets jurist med krav om fortsatt förhandling, då vi ej anser 
denna dialog har hanterats på ett korrekt vis av kommunen. I skrivelsen gavs flera tydliga motkrav 
gällande bl.a. arrendeavgiftens storlek, arrendeavgiftens beräkningsgrund samt arrendetidens 
giltighetstidsperiod samt uppsägningsregel. 

I samband med tidigare beskriven fjärrvärmeläcka uppmärksammades att ingen aktuell 
egendomsförsäkring fanns avseende bla föreningslokalen så därför återupptogs den tidigare hos 
Länsförsäkringar. Föreningen har enligt senare mottagen information en kollektiv försäkring via 
medlemskapet i Koloniträdgårdsförbundet som vi inför nästkommande år med hjälp av 
Länsförsäkringar ska matcha dessa båda försäkringar för att debiteras korrekt avgift. Detta gav tydligt 
beskedet att ingen försäkring fanns att använda kopplat ev skador som kan ha uppstått vi läckan. 
Styrelsen har dock gjort en analys att ingen skada verkar ha uppkommit pga av läckan vid främst 
Backstugans grund och golv.  

Styrelsen har även genomfört ett flertal analyser för att skapa långsiktiga besparingar i form av nytt 
5-årigt elavtal, uppsägning av postbox, byte av webbhotell för hemsidan och samtidigt överfört 
domänen kalmarnorra.se i föreningens ägo från privatperson. 

I början av året 2022 har samtliga uppdragsbeskrivningar för särskilda arbetsuppdrag gåtts igenom 
och uppdaterats, särskilt verifierat så att arvoden inte ska uppgå till mer än 999 kr för enskild 
medlem då föreningen annars måste anta arbetsgivaransvar och hantera sociala avgifter och 
tillhörande rapportering. 
 
Föreningen har även gjort en utredning gällande just förändring av sophantering från container till 
vanliga kärl, vilket kommer innebära en mindre kostnadsbesparing eftersom stor del av kostnaden 
för hushållssoporna utgörs av grundavgiften som är ofrånkomlig. Dialog har även förts gällande 
situationen med container för trädgårdsavfall som vid denna berättelses skrivning ej är helt klart i 
beslut och åtgärd och kommer föreslås via motion mot årsmötet för medlemmarna att ta ställning 
mot. Grunden till detta är att vi under 2023 ej kommer få placera containers i mark bredvid 
parkeringen. 

Ekonomi 

Redovisas separat i kassörens räkenskaper 2021. 

Städ- och arbetskvällar 

11 april med 39 deltagande stugor 

1 juni med 41 deltagande stugor. 

14 juli med 32 deltagande stugor. 

26 augusti med 44 deltagande stugor. 

september planerade stödkväll ställdes in 

24 oktober med 40 st deltagande stugor 

Stugbyten 

Under 2021 har tre (3) stugor fått nya ägare; vi välkomnar Paul Magnusson/Katarina Engdahl (25), 



 

 

Carina Lysell Stenholm (36) och Åsa Häggström (55) 

Studieverksamhet 

Under året har studiecirkel/kurs i ’Odla grönsaker’ arrangerats av miljögruppen, kursledare Annika 
Brodin. 

Miljögruppen har även efter godkänd ansökan om miljöpengsbidrag genomfört och byggt en större 
stenlagd odlingsbädd av växter med koppling mot biologisk mångfald. Under fjolåret skulle en större 
insats även skett med byggnation av en pergola med sittmöjligheter utmed rosenrabatten vid 
allmänna området, men pga av pandemins påverkan av materialpriser gjordes en överenskommelse 
med kommunen att flytta projektet till 2022 och resterande bidrag kommer överföras i ny balans 
mot 2022 för nyttjande. 

Miljödiplomering 

Ansökan för grundnivå är inlämnad till Koloniträdgårdsförbundet men på grund av pandemin har den 
inte färdigbehandlats. Vår målsättning är att nå nivå brons. 

 

Kalmar 21 mars 2022 

 

-------------------------------- --------------------------------- ------------------------------ 
Stefan Johnson ordförande Kerstin Kvarnström sekreterare  Ingela Wilson kassör 

 

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

 

-------------------------------- ----------------------------------- 
Kent Lindwall ersättare Christina Eriksson Holm ersättare 


