
    Bilaga 2/1 Årsmöte 24 mars 2018 
 
Verksamhetsberättelse 2017 samt Verksamhetsplan 2018 för Miljögruppen 
Under det gångna året ordnade Miljögruppen fyra föreläsningar: 

- Den goda jorden, Niklas Vestin 
- Beskärning av buskar, klätterväxter mm, Annika Larsdotter 
- Nytto- och skadedjur, Annika Larsdotter 
- Beskärning av träd, Annika Larsdotter 

 
Vi har haft kafé varje söndag fr.o.m. juni t.o.m. augusti. 
 
Vidare ordnades Öppen trädgård och en Skördefest som blev mer ett extra kafétillfälle med rolig pumpatävling 
samt ett pedagogiskt svampbord. Dessutom ordnades en trevlig träff för nya kolonister  på initiativ av en ny 
medlem. 
 
Från Rölunda beställdes ekologisk planteringsjord i säckar till dem som förbeställt. Även hönsgödsel mm kunde 
beställas. 
 
Hästgödsel köptes in i ett par omgångar under året från ett litet stall i närområdet. Hästgödsel fanns att hämta 
vid sopcontainerplatsen under hela säsongen till mycket billigt pris. 
 
Miljögruppen har ännu ej ansökt om Silvernivån i miljödiplomeringen för föreningen. Detta p g a att vi behöver 
invänta att fler börjar kompostera mera. Ett mål för miljögruppen är att mer trädgårdsavfall som genereras på 
området också blir kvar på området och återgår till jorden genom att färre använder kommunens trädgårdskärl 
för borttransport av kompostmaterial. 
 
Miljögruppen 
 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse 2017 samt Verksamhetsplan 2018  för Grönområde 
På årets arbetsdagar har vi jobbat med det vi brukar göra – kört sly, rensat diken, tagit bort ett skjul mm. 
Sopsorteringen har blivit bättre. Vår allmänna syn i år visade också på förbättringar att alla tar sitt ansvar 
gällande skötsel av allmänningar, stigar och vägar. 
Våra framtidsplaner är att vi kan dela upp våra arbetsuppgifter i kvarter och kvarters-värdar, som ansvarar för 
att jobben blir gjorda. 
 
Benita Niiranen / Gun Eriksson 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse 2017 och Verksamhetsplan 2018 för Byggunderhåll 
Under året har en ombyggnad inne i föreningshuset färdigställts, en dörr har tagits upp från styrelserummet ut 
till kapprummet för att inte störa de som hyr föreningshuset. 
Under året har vi även satt upp nya luckor på pilboden samt reparerat taket på boulehuset. 
 
Under 2018 bör golvet till dansbanan oljas samt att de små toaletterna behöver fräschas upp med ny 
målarfärg. 
 
Jan-Eric Rönnholm 
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Verksamhetsberättele 2017 samt Verksamhetsplan 2018 för Tekniska enheten 
Det har varit ett ganska lugnt år för tekniska enheten. Traktorn börjar visa tecken på ålderskrämpor men en 
genomgång och service gör att vi tror att den kommer att fungera några år till.  
Glädjande är att inga stopp har uppstått i latrinerna under året. 
Tyvärr så sattes vattnet på för tidigt i år vilket resulterade i att våra vattumän fick mycket extraarbete p g a 
sönderfrysta kopplingar. Vi tar lärdom av detta. 
 
Ett extra styrelsemöte den 3 december 2017 resulterade i  
Planerat arbete med dricksvattenposter 2018/2019. 
Våra vattumän kommer löpande att bygga om kopplingarna till dricksvattenposterna. Detta dels för att kunna 
utföra förebyggande underhåll och reparationer utan att stänga av dricksvattnet i hela området, dels för att 
många poster börjar vara i ett dåligt skick. 
I de fall då kolonister har dragit in en extra ledning till sin tomt utan att montera avstängningskran och/eller där 
inkopplingen är undermålig, kommer denne att bli kontaktad med fråga om man önskar uppdatering eller ta 
bort anslutningen. Den kostnaden står den enskilde kolonisten själv för. 
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att själv koppla in sig på vattenledningarna. Det arbetet ska utföras av 
föreningens vattumän. 
 
Kjell Wiklund / Göran ”Putte” Lindholm 
 
 
 
Verksamhetsberättelse 2017 för Info/Hemsida/Facebook 
Ett regelverk för hur våra sociala medier (Facebook) och hemsida hanteras, utförs och används är en 
nödvändighet för en förening som vår. Det gäller alla medlemmar och företrädare för Eklundsfältets 
koloniträdgårdsförening som kommunicerar, skriver inlägg, artiklar och kommentarer. 
Ett regelverk togs fram av styrelsen i juni och under juli distribuerades detta till alla medlemmar digitalt. 
Hemsidan är också uppdaterad med vårt regelverk för Facebook och Hemsida. 
Förutom våra sociala/digitala medier anslås information och viktiga meddelanden på våra anslagstavlor under 
säsong. 
 
Ingrid Uddén 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse 2017 från Programkommittén 
 
Valborg: Traditionsenligt började vi året med att fira vårens ankomst med att tända en brasa som inte gick så 
bra. Kaffeservering i föreningshuset efteråt. Det var många som kom och deltog. 
Midsommar: Vi startade som vanligt med beklädnad och resning av midsommarstången. Sedan var det dans 
runt stången och fortsättning uppe vid föreningshuset med godis till barnen och kaffeservering, lotter, tombola 
och fiskdamm. På kvällen var det dans till Lennarts. 
Grillfest: Den var mycket välbesökt och lika trevligt som vanligt. Vi hade 5-kamp och lottförsäljning. Det var 
många som var uppe och sjöng karaoke på kvällen. 
Kräftskiva: Det var ca 60 personer som kom, vilket alltid är roligt. Det var dans till ”Gurra” på kvällen. 
Kräftskivan har utvecklats till något som de flesta har ett stort nöje av, vilket vi i programkommittén är mycket 
glada för. 
Måsnaren runt: I år var det Svante som tog vandringen runt Måsnaren. 
 
Programkommittén tackar för sig: Roland Johansson, Berra Olsson, Berth Ehn, Lena Norrman och  
Lotta Lindberg 
 


