
Hagalunds Koloniträdgårdsförening                 
 

Verksamhetsberättelse 2017 
 

Styrelsen för Hagalunds Koloniträdgårdsförening avger härmed sin verksamhetsberättelse för 

år 2017. 

 

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

Truelsen, Christina Bunne och Jelenka Jeftic. Helen Värm Papadopoulou avgick i maj. 

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

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under verksamhetsåret. 

 

Revisorer har varit Li Söderqvist och Marianne Brown ordinarie samt Safija Pacariz, 

suppleant. 

 

Valberedningen har bestått av Sven Jansson Stockfelt och Gabriel Jonsson 

 

Medlemsutveckling 

År 2017 hade föreningen 131 medlemmar. Vi delade ut 12 lotter.  Det står 62 personer i kö. 

Det finns 9 odlingslotter och 3 kryddlotter att fördela till våren. 

 

Årsmötet hölls den 23 mars 2017 i Blåkullas föreningslokal och leddes av Liz Grennstam, en 

av föreningens medlemmar. 

 

Ekonomi 

Ekonomin går plus. Vi har i år haft en Holkentoalett i 4½ mån. Vi hade skräpcontainer både 

vår och höst. Två gräsklippare har inköpts till Odin och en gräsklippare och ett antal korgar 

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 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. 

 

En medlem organiserade i år gemensamt inköp av jord, mull och gödsel. Stort tack! 

 

Gemensamma arbetsdagar var städdagarna vår och höst. Vid vardera tillfälle deltog drygt 40 

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

de uppsagda lotterna, för att kunna arrenderas ut igen. På våren grillade vi på Viktoria och på 

hösten på Odin. 

 

Materialförvaltare har reparerat den stora grinden till Viktoria. 

 

 

 

 



Studier 

Styrelsen anordnade en introduktionseftermiddag för nya medlemmar. Introduktionen 

innehöll information om föreningen, odlingstips samt rundvandring och kontraktskrivning. 18 

nya kolonister deltog inklusive några eftersläntrare från förra året. 

 

Övrigt 

Föreningen hade en gemensam skördefest lördag den 2 september med ca 20 deltagare. 

 

Solna hembygdsförenings utställning under hösten 2017 på Charlottenburg handlade om 

Solnas koloniträdgårdar i synnerhet och koloniträdgårdsrörelsen i allmänhet. Några personer i 

föreningen fotograferade, sammanställde bilder och texter för att presentera Hagalunds 

Koloniträdgårdsförening vid utställningen. 

 

 

 

Arrende  

Vårt arrendeavtal med Solna stad löpte till den sista juni 2018. Vi har tagit hjälp av förbundet 

att tolka vårt avtal. Det visar sig då att Solna har 18 månaders uppsägningstid. Eftersom 

avtalet inte sades upp före 2016 års utgång så är det förlängt med 5 år. Dvs till sista juni 2023. 

I Solna har utvecklingsstrategi för Hagalund lagts på is till förmån för planeringen av 

tunnelbanan och Hagalunds arbetsplatsområde. Det är självklart ändå viktigt att vi fortsätter 

bevaka Solnas planer på förtätning av bostäder och framför allt planering av vägar. 

 

 

 

 

Solna den 9 januari 2018 
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