Sundbybergs koloniträdgårdsförening – en trädgårdsidyll
för miljömedveten odling, gemenskap och rekreation

Kallelse till årsmöte 2019

Söndag 31 mars 2019 kl. 15.00
Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg
Kaffe och avprickning från kl. 14.30

Välkommen!
Styrelsen

Sundbybergs koloniträdgårdsförening, Box 1071, 172 22 Sundbyberg
www.kolonisundbyberg.se

Dagordning vid årsmöte 31 mars 2019
1.

Mötets öppnande

2.

Fastställande av röstlängd och dagordning

3.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning

4.

Val av ordförande att leda mötet

5.

Val av protokollförare

6.

Val av justerare

7.

Val av rösträknare

8.

Styrelsens förvaltningsberättelse inklusive presentation av balans- och
resultaträkning

9.

Revisorernas berättelse

10.

Fastställande av balans- och resultaträkning

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.

Behandling av motioner

13.

Behandling av styrelsens förslag; regler friland och allmänna
ordningsföreskrifter

14.

Beslut om ersättning till styrelseledamöter, revisorer och ersättare

15.

Fastställande av budget 2019

16.

Fastställande av avgifter 2020

17.

Förslag till verksamhet för säsongen 2019

18.

Val av styrelse och revisorer
a) ordförande, 2 år
b) en ordinarie styrelseledamot, 2 år
c) en ordinarie styrelseledamot, 1 år - fyllnadsval
d) fyra styrelseersättare, 1 år
e) en revisor, 2 år
f) två revisorsersättare, 1 år

19.

Val av två odlingsrådgivare, 1 år, varav en sammankallande

20.

Val av festkommitté, 1 år, varav en sammankallande

21.

Val av webbansvarig, 1 år

22.

Val av vattengrupp, 1 år, varav en sammankallande

23.

Val av valberedning, 1 år, minst tre ledamöter, varav en sammankallande

24.

Information om miljödiplomering

25.

Övriga ärenden

26.

Avslutning
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Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen för Sundbybergs koloniträdgårdsförening lämnar till föreningens medlemmar följande
redogörelse för verksamhetsåret 2018:
Styrelse och funktionärer
Ordförande
Kassör
Vice ordförande/byggansvarig
Ledamot sekreterare
Ledamot

Vanja Sever, vald 2017
Hillevi Törnqvist, vald 2018
Christer Ahl, vald 2017
Karin Westling, vald 2018
Anna Lyrot, vald 2018

Ersättare

Monica Wegerman
Inger Lundberg
Solveig Olsson
Susanna Lindström

Revisorer

Leif Sollerhag, vald 2017
Fard Farnoosh, vald 2018

Revisorersättare

Annika Klar
Lena Andersen

Odlingsrådgivare

Leena Kaarpi, sammankallande
Karlotta Klun

Festkommitté

Margaretha Hellqvist, sammankallande
Anki Carlsson
Annika Klar
Irma Thungström
Britta Carlsson

Valberedning

Stig Berlin, sammankallande
Maria Engholm
Lena Andersen
Elisabeth Bergman

Webbansvarig

Annika Klevegren

Kolonibladet

Åke Franzon

Värderingsfunktionärer

Anki Carlsson, sammankallande
Christer Ahl
Per Völker

Vattengrupp

Saleim Kantar, sammankallande
Halit Albayrak
Mile Blanusa
Ingvar Eriksson

Skadedjur/Anticimex
Uthyrning föreningsstugan

Solveig Olsson
Lena Andersen
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Representation och deltagande
Anki Carlsson har ingått i valberedning för Koloniträdgårdsförbundets styrelse.
Christer Ahl, Monica Wegerman och Per Völker har gått värderingskurs som genomfördes i två steg
på vårt koloniområde.
Karin Westling deltog under hösten på styrelseutbildning arrangerad av östra regionen.
Vanja Sever, Solveig Olsson, Göran Lindgren, Gunilla Karlsson och Salim Kantar representerade föreningen på Åke Franssons begravning.
Medlemsantal och intresselista
Antalet medlemmar är 97, fördelade på 59 stuglotter, 34 frilandslotter och fyra odlingslådor. 2 stuglotter, 6 frilandslotter och 1 odlingslåda har bytt ägare. Föreningen har under året fått 5 nya medlemmar.
Intresselistan upptog vid årets slut 63 personer som betalt avgift.
Möten
Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden.
Årsmötet genomfördes söndagen den 25 mars i Allaktivitetshuset, Sundbyberg.
Informationsmöte för nya medlemmar genomfördes den 9 juni.
Halvårsmötet genomfördes 19 augusti vid föreningens festplats och samlade 30 röstberättigade medlemmar. De olika arbetsgrupperna redogjorde för verksamheten under säsongen.
Informationsfrågor
Löpande information har anslagits på föreningens anslagstavlor och på föreningens
hemsida www.kolonisundbyberg.se. Information har också sänts via e-post och som
vanlig post till medlemmarna. Sundbybergs Koloniträdgårdsförening har också en grupp på Facebook.
Verksamhet
Våreldning och flisning ägde rum lördagen den 28 april. Festkommittén bjöd på paj till lunch.
Hösteldning och flisning genomfördes den 6 oktober med servering av uppskattad sopplunch.
Inspektion av området skedde vecka 24, 29 samt 35 och utfördes av odlingsrådgivarna och personer ur styrelsen.
Midsommarafton firades den 22 juni traditionsenligt med midsommarstång, tombola och lekar.
Ljuskväll genomfördes 1 september. I övrigt har 2 grill- och pubkvällar genomförts under sommaren
samt kräftknytis 18 augusti. Under året har det dessutom ordnats gemensamt TV-tittande på fotbollsVM, sammanlagt 10 visningar.
Arbetstjänst
Under säsongen 2018 genomfördes 6 arbetsdagar; 5 maj, 16 juni, 7 juli, 4 augusti, 1 september och 14
oktober. Arbetsdagarna har ägnats åt ogräsrensning, ommålning och annat förbättringsarbete samt
bortforsling av sopor. I stort sett alla medlemmar har deltagit vid arbetsdagar eller utfört arbetstjänst
kontinuerligt under säsongen.
Ekonomi
Föreningens inkomster och utgifter har balanserats på 91 742 kr. I övrigt hänvisas till bifogad
ekonomisk rapport med resultat- och balansräkning.
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Slutord
Sundbybergs koloniträdgård fick visa upp sig från sin bästa sida under sommaren. Solen sken, det var
varmt (kanske för varmt) och odlingarna behövde mycket vatten. Sommaren innehöll även andra inslag än odlande, till exempel gemensamt TV-tittande under fotbolls-VM. Under Sveriges matcher dök
många medlemmar upp och bidrog till trevlig samvaro och många hejarop.
Styrelsens arbete har främst inriktats på att sköta den löpande verksamheten och se till att föreningen
fungerat. Det har liksom under alla år varit viktigt att sköta lotterna och ta hand om de gemensamma
ytorna. Under höstmånaderna hade vi objudna nattgäster i den nyrenoverade toaletten. Styrelsen beslutade därför att köpa in och montera bommar för att försvåra inbrott.
Under sommaren fick föreningen besök av representanter från Östra regionen. De var mycket imponerade av vår vackra koloni.
Slutligen vill styrelsen rikta ett tack till alla medlemmar och andra som medverkat till en skapa en fin
säsong i koloniträdgårdsföreningen.

Sundbyberg i februari 2019

Vanja Sever

Solveig Olsson

Christer Ahl

Karin Westling

Anna Lyrot

Monica Wegerman

Hillevi Törnqvist

Susanna Lindström

Inger Lundberg
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Rapport festkommittén 2018

28 april Pajlunch
Tolv pajer, sallad, kaffe och kaka uppskattades av femtiosju vuxna och sex barn.
16 juni, 1september Vinprovning och 28 juli bubbelprovning
Vilka trevliga och lärorika provningar ”vår egen” sommelier Amanda bjöd på. Vi (43
personer) kände dofter som bensin, ek, läder, grön paprika, jordgubbar mm. Ett stort
tack Amanda för ditt engagemang. Provningarna var mycket uppskattade och som en
medlem sa ”det är inte varje lördag eftermiddag man dricker champagne”. När blir
nästa gång?
Fotbollskvällar
Första fotbollskvällen som anordnades var det 15 personer som träffades till
gemenskap. Det hejades, diskuterades och när målen gjordes hördes ett skrål över
kolonin. Totalt blev det 10 visningar med ett genomsnitt på ca 20 personer (flera
fotbollsfan när det var Sverigematcher). Ett tack till Salim, Lasse och Göran..
Midsommarafton 22 juni
Även i år säger vi tack till de som fixade ris till vår midsommarstång. Det var många
som hjälpte till med att binda kransar och klä stången: Stången reste vi kl.12 och
hurrade för sommaren. Sillunchen innan festligheterna började kl. 15. Maud sålde
barnlotter. Lena, Anki stod i tombolan. I Café var det Annika, Irma. Ett stort tack Patrik
som skötte skytte/dart tävlingen i år igen. Anki ledde dansen runt midsommarstången.
Mycket trevligt och uppskattat. Tack till er som deltar i midsommarfirande på något sätt
utan er blev det ingen midsommarfest. Ett särskilt tack till medlemmar som skänker
vinster och ställer upp som funktionärer.
7 juli Knytis Grillkväll
22 som deltog och några regnskurar fick vi stå ut med. Det är tur att vi har dansbanan.
Grillkvällen den 21 juli blev inställd p.g.a. brandrisken. .
4 augusti Grillkväll med olika korvar
Vi var femton medlemmar och denna grillkväll var det olika sorters korv som gällde.
Göran och Annika inledde kvällen med en rolig frågetävling. Marie tog hem första pris.
Göran stod för grillning av mycket goda korvar. Tack för en trevlig kväll.
18 augusti Kräftskiva
Vi dukade på dansbanan då regnet låg i luften. Vi var 13 personer.
19 augusti kaffe Föreningsmöte
Det var 36 som fikade innan Föreningsmötet.
1 september Ljuskväll
Denna kväll var det 25 ljusintresserade som träffades och fikade. Göran hade gjort en
trevlig frågetävling, Stig tog hem första pris. Vi var ca 40 personer vid rundvandringen
som beundrade de upplysta lotterna. Salim hade flest ljuspunkter i år igen. Tack för en
trevlig kväll.
6 oktober Soppa vid hösteldning Festkommittén serverade 49 kolonister soppa,
ostsmörgåsar, kaffe och kaka som avslutning på detta verksamhetsår. Ett stort tack till
alla som har deltagit i våra aktiviteter i år.
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Resultatrapport
Sundbybergs koloniträdgårdsförening

815200-1833

Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31
Utfall

Intäkter
3210 Uthyrning av föreningsstuga
3310 Uthyrning av el, tält laddning etc
3334 Duschavgifter
3501 Värderingsavgift
3502 Utebliven arbetstjänst
3610 Festkommittén
3740 Öres- och kronutjämning
3801 Medlemsavgifter
3806 Intresselistan
3990 Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Utfall

Budget

2018-12-31
2 400
1 100
2 700
1 350
1 000
4 536
1
270 678
13 800
320
297 883

2018
1 800
7 000
2 900
750

304 727

299 640

54 060
4 948

57 000
5 000

12 707

5 000
10 000
3 000
5 500
450

53 040
4 781
629
115 690

7 000
271 277
14 000

2017-12-31
2 350
6 100
2 500
1 950
2 000
9 463
10
261 987
13 300

Kostnader
4110 Arrendekostnad
4120 Försäkringspremie
4210 Festkommittén
4230 Rep. Underhåll ej vattenledning
4231 Rep underhåll vattenledning
4232 Växter o dyl allmänna ytor
4234 Anticimex
4235 Drivmedel
4236 Grus
4310 Elkostnader
4320 Vattenkostnader
4330 Sophämtning och städning
5050 Arvode föreläsare
6110 Kostnader föreningsmöten
6120 Kostnader Styrelse & Arbetsgrupper
6130 Kostnader Arbetsdag
6140 100 årsjubileum
6201 Hemsida
6250 Kontorskostnader
6310 Diverse kostnader
6700 Studiekostnader
6801 Medlemsavgift Förbundet
6970 Tidningar,tidskrifter facklitteratur
7110 Representation, uppvaktning
SUMMA KOSTNADER

1 000
206 141

2 000
10 000
10 000
2 000
29 000
500
1 500
208 950

BERÄKNAT RESULTAT

91 742

95 777

4 324
5 540
330
17 541
22 955
3 720
6 655
21 328
-

2 064
5 343
409
314
15 467
17 631
1 888

17 000
18 000
3 500
1 000
5 000
22 000
1 500

6 038
23 791
13 999

1 671
9 654
8 838
2 100
28 770

6

1 671

11 371
13 223
28 555
992
316 895

-

17 255

Sundbybergs koloniträdgårdsförening
Org.nr. 815200-1833

Balansräkning 2018-12-31

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
1510 Kundfodringar

0,00 kr

2 000,00 kr

1920 Plusgiro
1930 Bankgiro
1940 Sparkonto

0,00 kr
200 905,55 kr
400 000,00 kr

6 083,51 kr
100 000,00 kr
400 000,00 kr

SUMMA TILLGÅNGAR

600 905,55 kr

508 083,51 kr

2069 Årets resultat
2091 Balanserad vinst eller förlust
EGET KAPITAL

-91 742,04 kr
-487 253,51 kr
-578 995,55 kr

17 255,17 kr
-504 508,68 kr
-487 253,51 kr

2450 Depositionenr duschnycklar
2451 depositioner toanycklar
2990 Upplupna kostnader
SKULDER

-3 730,00 kr
-17 300,00 kr
-880,00 kr
-21 910,00 kr

-3 730,00 kr
-17 100,00 kr
0,00 kr
-20 830,00 kr

-600 905,55 kr

-508 083,51 kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Motion nr 1 årsmötet 2019

2019-01-14
Till Årstämman i Sundbybergs Koloniträdgårdsförening år 2019
Motion angående levandegörande av styrelsens interna arbete
Pga. att föreningens mångåriga informationsblad; Kolonibladet, inte längre produceras, anser jag det vore bra om
föreningen ville återinföra ett blad motsvarande den sida som fanns i bl.a. Vår Koloni 2013:1 och 2013:2; ”Ordförande har ordet ”.
Det skulle kunna öka förståelsen för styrelsens interna arbete. Därför yrkar
jag att stämman beslutar
-

att ge i uppdrag till styrelsen att, i samarbete, förslagsvis en gång i kvartalet, producera ett informationsblad där man berättar om hur styrelsearbetet bedrivs mellan årsmöten och halvårsmöten.

Maria Engholm, lott nr 9

Styrelsen föreslår:
Föreningens tidigare informationsblad Kolonibladet sköttes som arbetstjänst.
Idag informerar styrelsen om aktuella frågor genom hemsidan, fysiska anslagstavlor på
koloniområdet, halvårsmöte och andra informella kanaler. Vi anser att detta i dagsläget är tillräckligt
men om någon önskar att åta sig uppgiften att producera ett informationsblad ser styrelsen positivt på
detta.
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Motion nr 2 årsmötet 2019

Till Årstämman i Sundbybergs Koloniträdgårdsförening år 2019
Motion angående bevarande av tider för bevattningsförbud enligt allmänna ordningsföreskrifter antagna 2013-03-10
På föreningsmötet 2018-08-19 delgavs närvarande medlemmar ett ”utkast årsmöte 2019” avseende allmänna ordningsföreskrifter.
Där föreslås ändring av tiderna för bevattningsförbud från tidigare 10-16 till 10-17. Då det inte
finns någon saklig grund för en sådan ändring yrkar jag att stämman beslutar
-

att behålla tiden för bevattningsförbud 10-16.

Maria Engholm, lott nr 9

Styrelsen föreslår:
Styrelsen har till årsmötet 2019 lagt ett förslag om allmänna ordningsföreskrifter
där en del är bevattningsförbud mellan klockan 10 och 17. Bakgrunden till detta
förslag är en önskan att medlemmarna ska vara sparsamma med vattnet.
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Motion nr 3 årsmötet 2019

Sundbybergs koloniträdgårdsförening

Motion till årsmötet 2019
Förslag för att införa inträdesavgift.
När nya medlemmar blir antagna kommer dom till "dukat bord". De som varit med länge
har betalat via medlemsavgifter renovering av vattenledningar, toaletter, förreningsstuga,
olika maskiner alltså allt som föreningen bekostat under alla år.Det är därför rimligt att de
nya som kommer är med och betalar för det som redan är gjort.Hur fördelningen mellan
friland och stuga ska göras måste utredas även hur avgiften ska vara.
Förslag till beslut:
att styrelsen får i uppdrag att utreda frågan
att kontakt tas med andra koloniföreningar och höra hur dom har
det. att rapport lämnas på föreningsmötet i augusti 2019
att ev, beslut tas på årsmötet 2020

Styrelsens förslag:
Styrelsen åtar sig att utreda frågan och att lämna en rapport om resultatet på halvårsmötet
2019 för att föreningens medlemmar ska ha en bra grund inför ett eventuellt beslut i frågan.
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Motion nr 4 årsmötet 2019

Sundbybergs koloniträdgårdsförening

Motion till årsmötet 2019
Förslag om fadder/mentor till nya medlemmar
När nya medlemmar blir erbjudna pallkrage/friland/kolonistuga kan de nya kanske behöva
någon att fråga om man är helt nya och ovan vid odling. Det kan vara någon medlem som
har varit medlem några år som kan ställa upp och bli fadder/mentor för den nya medlemmen
och svara på div. frågor som gäller föreningen och ev. även att låna ut några redskap i början och även underlätta för styrelsen. Det är ju också ett sätt att komma med i gemenskapen
Det räcker säkert med 5 st som utses av styrelsen Detta ska ju vara helt frivilligt för den nya
medlemmen. Detta ska inte ersätta odlingsrådgivarnas roll och den info som ges till nya
medlemmar i juni varje år
Förslag till beslut.
att årsmötet beslutar enl förslaget
att styrelsen utser lämpliga personer för uppdraget
att det är helt frivilligt för den nya medlemmen

Styrelsens förslag:
Styrelsen ställer sig positiv till förslaget om fadder/mentor till nya medlemmar men föreslår att
rekryteringen av dessa personer sker på ett mer informellt sätt såsom via anslagstavlorna och
hemsidan och att den som känner sig manad till uppdraget kan anmäla sig frivilligt.
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Sundbybergs
koloniträdgårdsförening

utkast årsmöte 2019

Box 1071
172 22 Sundbyberg

Regler friland i Sundbybergs koloniträdgårdsförening
Inom Sundbybergs koloniträdgårdsförening är frilanden olika stora. På en del finns bod
medan andra saknar en sådan.
Generellt krävs tillstånd från styrelsen för många åtgärder. Utan tillstånd får du:
• Anordna uteplats utan fast tak i markplan
• Sätta upp spaljé – utan att skugga granne
• Byta takmaterial på bod
Riv- och byggtillstånd
För att bygga eller riva en bod krävs tillstånd från styrelsen. Byggtillståndshandlingen ska
bestå av en ritning, som innehåller en planskiss och skiss över fasader. Köper du en färdig
bod brukar säljaren ha bilder på boden som kan användas. Tillstånd gäller två år. Bygglov skall
även sökas hos kommunen.
Bodens placering och storlek
Ny bod bör placeras på samma plats som tidigare. Om så inte sker, krävs tillstånd av granne.
Bodens storlek får vara max 5 m².
Spalje
Det är tillåtet med byggd avgränsning som är max 1.5 m hög och har en genomsiktlighet på
50 % eller mer.
Träd och buskar
Bärbuskar ska planteras så att de inte väller över till andra lotter. Frukt- och prydnadsträd får
inte överstiga 150 cm höjd och får inte innebära störning t ex genom skugga eller rötter. Fråga
odlingsrådgivare i föreningen om du är osäker.
Värdering vid uppsägning
Bodar på friland värderas av styrelsen enl beslut på årsmötet 2018 till maxbelopp 10 000
kronor. Styrelsen har rätt att skriva ner värdet. Friland utan bod värderas inte. Värdering av
bod kostar 150 kr.
Övrigt
• Merparten av lottens yta ska vara uppodlad.
• Lämna ca 50 cm fri yta utan odling mot granne. Den ytan betraktas som allmänning
och syftar till att underlätta passage och skötsel av odlingar
• Bråte och skräp får inte förvaras på lotten.
• Vägar, diken och slänter som gränsat till den egna lotten ska hållas välskötta.
Mer information finns i föreningens stadgar och ordningsföreskrifter.
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ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
SUNDBYBERGS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Förslag årsmöte 2019
1. Koloniträdgårdslotten får endast användas för koloniträdgårdsändamål. Den ska
skötas med omsorg om vår miljö samt med hänsyn till kolonigrannar och besökare.
2. Allmänningar, dvs. vägar, gångar, diken, slänter, häckar och dylikt som gränsar till
den egna lotten ska hållas välskötta. I de fall allmänningarna gränsar till flera lotter
ska ansvaret för skötseln delas gemensamt mellan dessa lotter.
3. Träd och buskar får ej planteras så att de stör eller inkräktar på vägar, gångar
eller grannars lotter.
4. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel ska inte användas.
5. Bevattningsförbud med slang och spridare råder mellan klockan 10.00 och
17.00. Gräsmattor får ej bevattnas, med undantag för nyanläggningar.
6. Kompost ska anläggas och skötas i god ordning.Den får inte orsaka olägenhet för
grannar, ex vis genom att vara illaluktande. För kompostering av hushållsavfall krävs
anmälan till och godkännande från Sundbybergs kommun. Blankett finns på
föreningens hemsida. Med tanke på att hushållsavfall lockar skadedjur måste
komposteringen ske i därför avsedd behållare samt skötas mycket noggrant.
7. Egen eldning inom området är förbjudet.
8. Varje medlem i föreningen ska utföra årlig arbetstjänst minst 4 timmar/år. Vid
utebliven arbetstjänst uttas en avgift.
9. För regler kring byggnader hänvisas till Byggregler och Regler friland.
10. Husdjur ska alltid hållas under uppsikt. Vid vistelse utanför den egna lotten
ska husdjur vara kopplade.
11. Fordonstrafik inom området ska begränsas till ett minimum och främst vara för
lastning och lossning av material till och från lott. Parkering av fordon får endast
ske på anvisad P-plats. Endast medlem får parkera vid torget, då mellan kl 18:00
och 09:00. Parkering får också ske efter särskilt tillstånd från styrelsen.
12. Medlem ansvarar för att ovanstående efterlevs av såväl medlemmen som dennes
besökare.
I övrigt hänvisas till föreningens stadgar.
13

Sundbybergs koloniträdgårdsförening

BUDGETFÖRSLAG 2019
Utfall

Intäkter
3210 Uthyrning av föreningsstuga
3310 Uthyrning av el, tält laddning etc
3334 Duschavgifter
3501 Värderingsavgift
3502 Utebliven arbetstjänst
3610 Festkommittén (netto)
3740 Öres- och kronutjämning
3801 Medlemsavgifter
3806 Intresselistan
3990 Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

-

Utfall

171231
2 350
6 100
2 500
1 950
2 000
9 463
10
261 987
13 300

181231
2 400
1 100
2 700
1 350
1 000
4 536
1
270 678
13 800
320
297 883

53 040
4 781
629
115 690
2 064
5 343
409
314
15 467
17 631
1 888

4 324
5 540
330

-

299 640

Budget Helår Budgetförslag
2018
1 800
7 000
2 900
750

2019
2 400
1 000
2 700
900

7 000

5 000

271 277
14 000

271 277
14 000

304 727

297 277

54 060
4 948

57 000
5 000

57 000
5 100

12 707

5 000
10 000
3 000
5 500
450

30 000
100 000
4 500
5 700
450

17 000
18 000
3 500
1 000
5 000
23 500

18 000
20 000
5 000
1 000
7 000
22 000
2 500
10 000
10 000
2 000
29 000
1 500
330 750

- 33 473

Kostnader
4110 Arrendekostnad
4120 Försäkringspremie
4210 Festkommittén
4230 Rep. Underhåll ej vattenledning *1
4231 Rep underhåll vattenledning
*2
4232 Växter o dyl allmänna ytor
4234 Anticimex
4235 Drivmedel
4236 Grus
4310 Elkostnader
4320 Vattenkostnader
4330 Sophämtning och städning
5050 Arvode föreläsare
6110 Kostnader föreningsmöten
6120 Kostnader Styrelse & Arbetsgrupper
6140 100 årsjubileum
6201 Hemsida
6250 Kontorskostnader
6310 Diverse kostnader
6700 Studiekostnader
6801 Medlemsavgift Förbundet
6970 Tidningar,tidskrifter facklitteratur
7110 Representation, uppvaktning
SUMMA KOSTNADER

BERÄKNAT RESULTAT

17 541
22 955
4 899

6 038
23 791
13 999

6 655
21 328

1 671

28 555

1 671
9 654
7 660
2 100
28 770

992
316 895

1 000
206 141

2 000
10 000
10 000
2 000
29 000
500
1 500
208 950

17 255

91 742

95 777

11 371
13 223

-

*1)Bodar, grind *2)+ vattenledning ?kr
HT 190124
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Avgifter för 2019 och förslag till avgifter för 2020
Avgift

2019

2020

Arrendeavgift per kvadratmeter

4:20

4:20

Medlemsavgift

600

600

Stugavgift

1300

1300

Frilandsavgift

600

600

Intresselistan

200

200

Duschavgift
Utebliven arbetstjänst

100 kr per person
200 kr per familj
1000 kr

100 kr per person
200 kr per familj
1000 kr

Uthyrning föreningsstuga per dag

600 kr

600 kr

Uthyrning partytält per dag och styck

50 kr

50 kr

Värderingsavgift

600 kr stuga,
150 kr bod
10 kr/timme

600 kr stuga,
150 kr bod
10 kr/timme

El *

*Kabellinda tas in dagligen och är avsedd för kortare tids användning.
Vid längre tids användning bör medlemmen använda egen kabellinda.
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Förslag till aktiviteter 2019
april

Vattnet sätts på innan eldningen

27

april

Våreldning vid torget med lättlunch

4

maj

Arbetsdag

11

maj

Sopkörning

8

juni

Styrelsen träffar nya kolonister

15

juni

Arbetsdag

16

juni

Sista inlämningsdag till tombolavinster kl. 12 – 13

21

juni

Plocka blommor, binda kransar, klä stången 10.00 -12.00
Traditionsenligt midsommarfirande 15.00 – 17.30

6

juli

Arbetsdag

6

juli

Pubkväll

20

juli

Grillkväll

3

augusti

Arbetsdag

3

augusti

Grillkväll

17

augusti

Kräftknytis

18

augusti

Halvårsmöte

31

augusti

Arbetsdag

31

augusti

Ljuskväll

5

oktober

Hösteldning vid torget med sopplunch

12

oktober

Sopkörning

oktober

Vattnet stängs av

Vecka 24, samt 29 och 35 genomförs inspektioner i området.
Information om övriga aktiviteter
21–24

mars

Nordiska Trädgårdar, Stockholmsmässan Älvsjö
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Sundbybergs koloniträdgårdsförening valberedning 23 januari 2019
Förslag till val av styrelse och övriga funktionärer:
Styrelse:

Vanja Sever
Christer Ahl
Susanna Lindström

2 år
2 år
1 år fyllnadsval

lott 008
lott 054
lott 079

Ersättare:

Hans Ritsén
Monika Wegerman
Maria Hjelm
Karlotta Klun

1 år
1 år
1 år
1 år

lott 015
lott 058
lott 084
lott 056

Odlingsrådgivare:

Lena Karpii
Karlotta Klun

1 år
1 år

lott 010
lott 056

Festkommitté:

Margareta Hellqvist
Anki Carlsson
Annika Klar
Irma Thunström
Marie Jidmar

1 år sammankallande
1 år
1 år
1 år
1 år

lott 046
lott 016
lott 094
lott 045
lott 033

Webbansvarig:

Annika Klevegren

1 år

lott 001

Vattengrupp:

Saleim Kantar
Mille Blanusa
Halit Albayrak
Ingvar Eriksson

1 år
1 år
1 år
1 år

lott 037
lott 051
lott 011
lott 005

Revisor:

Leif Sollerhag

1 år

lott 025

Revisorssuppleanter:

Annika Klar
Lena Andersen

1 år
1 år

lott 094
lott 050

Stig Berlin
23 januari 2019
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