
     Bilaga sid 13 
 
Motion till årsmöte 23 mars 2019 med Eklundsfältets Koloniträdgårdsförening 
Inlämnad av xxx 
 
Avskrift av mail till styrelsen@eklundsfaltet.se 
 
Motion om att återinföra ”gemensam trädgårdskompost” 
 
Här kan vi se det finns bara fördelar med gemensam trädgård kompost och inte finns den enda 
nackdelar. 
 
Vi kommer att gynna vår egen miljö och förening medlemmar kan hämta fina jord från gemensam 
komposten. 
 
Ingen kommer att använda kommunens trädgård avfall tunnor längre så vår förening kommer att 
uppnå guld nivå för miljö certifierat och får massor av rabat av avgiften om föreningen kan använda 
pengar till gemensam trevlighet för sina medlemmar eller för att underhåll gemensam utrymmet. 
 
Jag vet att ni sa att ni hade gemensam trädgård avfall tidigare men det fungerade inte att folk 
slängde vadsomhelst i de gemensam komposten. Det finns lösning för det. Fråga efter 4 volontär 
medlemmar som fungerar som kompost kontrollant och plocka bort saker som inte hörs till 
komposten till sopsortering och återvinning. Deras arvode för det här jobbet är gratis ärende avgift 
så längre de åtar kontrollant rollen. Det blir en win win situation liksom. Kontrollanter får gratis 
ärende avgift, alla medlemmar sparar pengar till kommunal trädgård avfall tunnor, trädgårdar ser 
prydligare och snyggare utan sin kompost överallt i trädgården och föreningen kommer att uppnå 
guld nivå på miljö certifierat när vi komposterar 100% vår trädgård avfall. 
 
Har pratat om min ide med många andra och alla tycker att det är jätte bra ide som jag skulle skriva 
motion till styrelsen. 
Hoppas denna motionen går genom och inte blir förhindrad av er tidigare tråkiga erfarenhet när vi 
redan här har en lösning att involvera vår medlemmar för kontrollanter rollen med belöning så tror 
jag många kommer att tacka ja till det goda uppdraget som är en ”win win” lösning för alla 
medlemmar. 
 
Med vänlig hälsning 
xxx 
 
 
Styrelsens yttrande: 
Tidigare erfarenhet av gemensam kompost ger vid handen att man ej kan garantera miljövänlig 
jord, när medlemmar av okunskap kan slänga miljöfarligt avfall och sjukdomsspridande avfall i den 
gemensamma komposten. Ohanterligt för ansvariga att bevaka detta. Arvodering för alla 
funktionärer i Föreningen är fastställt till 900 kr/år och person pga våra skatteregler och beslut vid 
årsmöten sedan tidigare. Detta oavsett om du är styrelsemedlem, elansvarig, köksansvarig eller 
städar i Aklejans duschutrymme. Det är styrelsens mening att i vår trädgårds-odlingsförening 
komposterar medlemmarna sitt eget trädgårdsavfall. Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen 
avslag till motionen. 
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Med anledning av återkommande problem med stängningen av våra grindar, har vi funderat lite över 

hur detta skulle kunna lösas på ett enkelt sätt med någon typ av kodlås.  

Detta skulle även vara bra när aklejan är uthyrd. I nuläget står A-grinden helt öppen vid dessa 

tillfällen. 

Vi har varit i kontakt med xxx som är elektriker och står till föreningens förfogande med sina 

kunskaper på området. 

Vi föreslår därför: 

Att styrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa någon form av kodlås på en eller 

flera av föreningens grindar. 

Stockholm 2019-01-14 

xxx 

 

 

Styrelsens yttrande: 

Motionen avslås pga ansvars- och säkerhetsfrågan. Speciellt gäller detta vid uthyrning, där vi 
lämnar ut koden till utomstående. Dessutom måste nuvarande  system med nycklar kvarstå  
för medlemmarnas tillgänglighet till  Aklejans dusch/tvätt/toalettutrymme samt i hygienbodarna. 
Stor och komplicerad kostnad med el-dragning till grindar. 
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Motion till Eklundsfältes koloniträdgårdsförenings årsmöte 2019 

I föreningens stadgar står:  
5.5 Ordningsföreskrifter för koloniträdgårdsområdet fastställs av årsmötet. 

Enligt föreningens nuvarande ordningsregler är de justerade vid årsmötet 2017. 
I kallelsen till årsmöte 2017 informeras medlemmarna om att ordningsreglerna ska 
justeras men får inte möjlighet att i god tid inför mötet i lugn och ro läsa igenom förslaget. 
Inte heller på mötet får medlemmarna möjlighet att läsa igenom förslaget. 
 
I protokoll nr 4(?) fört vid Eklundsfältets Koloniträdgårdsförenings årsmöte 2017-03-18 
står: 
Justerade ordningsregler delades ut men räckte ej till alla medlemmar. Fler exemplar 
kommer att finnas i Aklejan vid dusch/tvättstuga samt läggas ut på hemsidan. Vid 
sommarmötet fastslås de justerade ordningsreglerna. 
 
I anteckningar från sommarmöte 10 jun 2017 står: 
Ordningsregler justerade sen årsmötet 2017. 
Medlemmarna fick inte  skriftlig kallelse till sommarmötet 2017 med  information om att 
nya ordningsregler skulle fastslås. Inget protokoll fördes på mötet. (endast anteckningar) 
 I kallelsen till årsmötet 2019 bör samtliga medlemmar delges föreningens ordningsregler 
skriftligt, reglerna diskuteras och fastställas av  årsmötet 2019. 
 
xxx 
 

Styrelsens yttrande: 
I kallelse och dagordning till årsmöte den 18 mars 2017 fanns styrelsens förslag gällande 
tillägg/förändring av ordningsregler avseende häckars höjd samt medlems ansvar i miljö- 
certifieringsarbetet. Detta sändes ut 14 dagar innan årsmötet den 18 mars 2017. Årsmötet 
godkände med röstning bägge förslagen enligt justerat protokoll punkt 14 med bilaga 6 
(förslagen) samt bilaga 7 (ordningsreglerna i sin helhet). Styrelsen anser att tillägg och 
förändringar i Föreningens ordningsregler har fastställts under årsmötet 18 mars 2017 enligt 
Föreningens stadgar punkt 5.5, som motionären hänvisar till. Under sommarmötet 10 juni 
2017 informerade styrelsen ånyo om beslutet om tillägg/förändring av ordningsreglerna som 
togs på årsmötet 2017 . Beslutet från årsmötet den 18 mars 2017 står fast. 
Ordningsreglerna dokumenteras på Föreningens hemsida efter årsmötet 2017 och även 
protokollet med bilagor. Dessutom sattes ett läse-exemplar upp på Aklejans anslagstavla 
utanför duscharna. Original av kallelse och protokoll finns alltid arkiverade i avsedd 
protokollspärm i Styrelserummet. Medlem har alltid möjlighet att beställa papperskopia av 
ordningsreglerna från styrelsen, om så önskas. 
Med hänvisning till motionen bilägges fastställda ordningsregler i sin helhet denna kallelse 
till årsmötet 23 mars 2019 som tillsändes alla medlemmar per post.  
 


