Hagalunds Koloniträdgårdsförening

Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen för Hagalunds Koloniträdgårdsförening avger härmed sin verksamhetsberättelse för
år 2018.
Styrelsen har bestått av Birgitta Walkendorff, ordförande, Maria Tillström, kassör, Christina
Bunne, Björn Troeng, Jelenka Jeftic och Petra Wahlgren. Suppleanter har varit Arne Enblom,
David Fagerlind, Andreas Hedström och Sven Jansson-Stockfelt Styrelsen har haft 8
protokollförda möten under verksamhetsåret.
Revisorer har varit Li Söderqvist och Safija Pacariz ordinarie. Suppleant vakans.
Valberedningen har bestått av Jan Börjesson, Lena Samuelsson och Anna-Greta Andersson.
Medlemsutveckling
År 2018 hade föreningen 129 medlemmar. Vi delade ut 17 lotter. Det står 61 personer i kö.
Det finns 9 odlingslotter och 1 kryddlott att fördela till våren.
Årsmötet hölls den 8 mars 2018 i Blåkullas föreningslokal och leddes av Seppo Palonen,
ordförande i Östra regionen.
Ekonomi
Ekonomin går plus. Vi har i år haft en Holkentoalett i 4½ mån. Vi hade skräpcontainer både
vår och höst. Till Viktoria har inköpts ett rastbord samt några grepar och renshackor.
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.
Kvarter I har fått ett nytt lock till sin låda och kvarter G som tidigare delat med H har fått en
egen låda.
I planen för 2018 fanns också att renovera vind/regnskyddet på Viktoria. När vi annonserade
efter intressenter som kunde hjälpa till, fick vi ett enda svar, varför projektet ställdes in.
På Odin initierade 3 medlemmar i kvarter N en upprustning av verktygsboden. Föreningen
bekostade material och medlemmarna skrapade, oljade och målade.
Vid styrelsens syn av lotterna i juni och augusti kunde konstateras att i år har många fler skött
sina lotter väldigt väl, vilket är glädjande.
Liksom föregående år organiserade en medlem även i år gemensamt inköp av jord, mull och
gödsel. Mycket uppskattat. Stort tack!
Gemensamma arbetsdagar var städdagarna vår och höst. Vid vardera tillfälle deltog drygt 50
personer. På våren grillade vi på Viktoria och på hösten på Odin.
Materialförvaltare har reparerat staketet mot Viktoriagatan.

Gemensamma aktiviteter
Styrelsen anordnade en introduktionseftermiddag för nya medlemmar. Introduktionen
innehöll information om föreningen, odlingstips samt rundvandring och kontraktskrivning.
Ca 30 nya kolonister deltog inklusive några eftersläntrare från förra året.
I maj arrangerades en frö/plantbytardag. Förutom initiativtagaren, 2 personer från styrelsen
och en vidtalad person deltog ett par medlemmar.
Föreningen hade lördag den 1 september en skördefest med ca 25 deltagare. Då deltog också
en person vars föräldrar hade en kolonistuga på Viktoria på -40-50 och -60-talet.
Övrigt
Parkeringsplatserna utefter Viktoriagatan har tagits bort och där har gjorts om till
”cykelstråk/cykelfartsgata”.
Gasnätet Stockholm planerade att om möjligt, dra en gasledning under Viktoriaområdet. I
december meddelades att projektet är uppskjutet. Sannolikt blir det inte av alls.
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