
Hagalunds Koloniträdgårdsförening                 

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 
 

Styrelsen för Hagalunds Koloniträdgårdsförening avger härmed sin verksamhetsberättelse för 

år 2016. 

 

Styrelsen har bestått av Birgitta Walkendorff, ordförande, Traude Rothdeutsch, kassör, Ivan 

Truelsen, Christina Bunne, Jelenka Jeftic och Helen Värm Papadopoulou Suppleanter har 

varit Arne Enblom, David Fagerlind, Björn Troeng och Petra Wahlgren. 

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under verksamhetsåret. 

 

Revisorer har varit Li Söderqvist och Marianne Brown ordinarie samt Megan Osler, 

suppleant. 

 

Valberedningen har bestått av Jan Börjesson. Berndt Bartosch avgick under året. 

 

Medlemsutveckling 
År 2016 hade föreningen 132 medlemmar. Vi delade ut 23 lotter.  Det står 54 personer i kö. 

Det finns 3 odlingslotter och 2 kryddlotter att fördela till våren. 

 

Årsmötet hölls den 17 mars 2016 i Villa Odin och leddes av Liz Grennstam, en av 

föreningens medlemmar. 

 

Ekonomi 

Ekonomin går jämnt upp. Vi har i år haft en Holkentoalett i 4½ mån. Vi hade en 

skräpcontainer på våren och två på hösten. Grus och två gräsklippare har inköpts till Viktoria. 

 

Odlingslotterna 

Föreningen har totalt 130 lotter, 91 finns på Viktoria varav 4 är små lotter à 7 m² och 39 på 

Odin, varav 15 är kryddlotter à 2 m². En stor lott i D-kvarteret, som bytt arrendator nästan 

varje år, delades till två mindre. 

 

En förhållandevis stor andel av föreningens medlemmar sköter inte sin arrenderade lott på det 

sätt som anges i stadgar och allmänna ordningsföreskrifter. Det föranleder styrelsen att gå syn 

flera gånger under sommaren, diskutera med medlemmar och skicka ut anmaningar om vad 

som behöver åtgärdas. 

 

Odin har i år haft problem med gallkvalster på många svarta vinbärsbuskar. Angripna buskar 

klipptes ner till höststädningen och transporterades bort, 

 

Gemensamma arbetsdagar var städdagarna vår och höst. Vid vardera tillfälle deltog ca 45 

personer. Förutom vanlig krattning, rensning och kompostgrävning så städades också flera av 

de uppsagda lotterna, för att kunna arrenderas ut igen. På hösten spreds 8 m³ grus på Viktoria. 

På våren grillade vi på Viktoria och på hösten på Odin. 

 

Materialförvaltarna har byggt en ny kompost till I-kvarteret istället för den som revs i höstas 

och påbörjat reparation av den stora grinden till Viktoria. 

 



 

Studier 

Styrelsen anordnade två introduktionseftermiddagar för nya medlemmar. Introduktionen 

innehöll information om föreningen, odlingstips samt rundvandring och kontraktskrivning. 35 

nya kolonister deltog inklusive några eftersläntrare från förra året. 

 

Skördefest/30-års jubileum 

Den 3 september firade Hagalunds Koloniträdgårdsförening 30 års-jubileum genom att 

anordna en skördefest. Ett 50-tal deltagare kunde smaka på varandras både goda och vackra 

”knytisrätter”. Alla kunde gå tipspromenad runt våra områden och samtidigt nominera den 

finaste lotten. Pris delades också ut till största squashen och konstigaste grönsaken. Inbjudna 

gäster: Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden i Solna och Boel Carlsson, 

sammankallande i Nätverket för Hagalunds framtid höll varsitt kort anförande. Föreningen 

uppvaktades också med ett presentkort från Östra regionen. 

 

 

Arrende  

Vårt arrendeavtal med Solna stad löper till den sista juni 2018. I Solna fortsätter arbetet med 

en utvecklingsstrategi för Hagalund långsamt. Det vi i föreningen fr.a. är oroade för är ett 

skissat vägbygge mellan Frösundaleden och Hagalunds industriområde (och ev. Solnavägen). 

Styrelsen deltar i ”Nätverket för Hagalunds framtid” för att föra fram våra synpunkter till 

kommunalpolitiker och andra berörda. 

  

 

 

 

Solna den 21 januari 2017 
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