Linköpings Koloniträdgårdars Verksamhetsberättelse 2018
Inledning
Linköpings koloniträdgårdar är en ideell förening som bildades 1908 och därav
firade vi 110 år under verksamhetsåret. Föreningens främsta uppgift är ta tillvara
föreningens och medlemmarnas intressen och verka för att alla som önskar delta i
koloniträdgårdsverksamhet ska ges möjlighet till detta. Föreningen är medlem i
riksorganisationen Koloniträdgårdsförbundet och ingår i Östgötaregionen som
består av till Koloniträdgårdsförbundet anslutna koloniföreningar i Östergötland.
Linköpings koloniträdgårdar består av fyra koloniområden: Emmalund, Ullevi,
Valla och Ådala. Medlemsantalet den 31 december 2018 var 1126 fördelat på
Emmalund 213, Ullevi 300, Valla 393 och Ådala 220.
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Sammanträden
Under 2018 har föreningen hållit många möten för att kunna genomföra
verksamheten. 1 Årsmöte, 1 extra årsmöte, 2 konstituerande och 12 styrelsemöten.
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Personal
Föreningen har förmånen att även 2018 kunnat ha anställd personal som under året
har varit verksamma och hjälpsamma på alla områden. Arbetet innefattar bland annat,
klippt grönytor och röjt efter behov, harvat gångar, ordnat parkeringsytor, målat, lagat
och levererat många kubikmeter av föreningens egna kompostjord samt varit
behjälpliga hos kolonister med nedtagning av träd, tujor och delat med sig av sina
kunskaper.
Information
Under 2018 har informationen till medlemmarna utökats (från juli månad) med ett
”nyhetsbrev” som några dagar efter varje styrelsemöte har anslagits på alla områden
med de 5 viktigaste informationsbesluten angivna.
Webbplatsen har under året varit mycket välbesökt, 73 145 sidvisningar, 21 715
besök, 7 241 unika besökare med en pik under juni månad. Under året startades ett
forum där man kan som medlem fritt kan skriva och få svar.
På vår facebooksida har vi 310 personer som gillat oss. I detta flöde presenterar vi
främst sociala aktiviteter, bilder, filmer och lite puffar för viktiga händelser.
Stadgegrupp
På årsmötet fick en grupp om tre personer (Patrik Flisbäck Ådala, Örjan Roos och Britt‐
Marie Sandström Emmalund) i uppdrag att göra en översyn av och att omarbeta
stadgarna. Många medlemmar har meddelat gruppen sina synpunkter och flera
remisser har getts ut under arbetets gång. Vid två tillfällen har ett bolag,
Föreningsjuristen, läst igenom och kommit med matnyttiga tips på justeringar av
texten allt för att få de nya stadgarna så genomarbetade som möjligt.
Tisdag den 23 oktober hölls ett välbesökt samrådsmöte på Fontänen där många kunde
få svar på sina frågor och än en gång framföra tankar och åsikter. Den 20 november
hölls ett extra årsmöte där gruppens stadgeförslag röstades på och förslaget röstades
ned med siffrorna 42 för och 60 emot.
Emmalund
 ”Klubbhuset” vid boulebanan har gjorts i ordning invändigt, fått ny panel och färg.
 Kompost ett färdigställdes enligt ursprungsplanen, med en utökning för ris.
 Ganska många träd både höga dåliga frukt och icke önskvärda parkträd har tagits
ner hos kolonister.
 Vid två tillfällen anordnades tillsammans med Fritidsföreningen
äpplemusttillverkning, vilket öppnade ögonen för många vilket fantastiskt sätt
detta är att ta vara på stora mängder frukt
 Tombolahuset nere vid ån har fräschats upp invändigt med god hjälp av ideella
krafter
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Ullevi
 Förbättrat staketen runt parkeringar och vägar, plus gjort en ”passerficka” på vägen
mellan A och C parkeringarna.
 Klippt häcken utmed bäcken i B området.
 Om problem ska nämnas hade B‐området stora problem med vattentrycket (inget
vatten alls tidvis). Stopp i toaletten vid C‐området och sist men inte minst stor läcka
vid duschen i expeditionsbyggnaden. Tekniska verken ska reparera duschen.
Valla
 Under vintern förekom inbrott i några stugor.
 Expeditionen drabbades av en vattenskada i taket och verksamheten flyttade till
föreningslokalen vid dansbanan. Vi har hållit öppet en kväll i veckan under april –
december.
 Ett stormöte har anordnats vid dansbanan.
 Två loppmarknader har anordnats av kolonister vilka varit välbesökta och trevliga.
 Trivselkommittén anordnade kräftskiva/knytkalas med underhållning och dans till
coverbandet ”Side By Side”. Stort tack till samtliga anordnare och deltagare.
 Kommunen flyttade bussparkeringen för Gamla Linköping till Valla fritidsområde,
vilket medförde minskade parkeringsmöjligheter och blockering av en grind till
området. Ett stort tack till vår kolonist Monica Karlsson som via media fick
kommunen att tänka om och ta bort bussarna.
 Det har varit ett tufft första år som ensam styrelseledamot och områdesansvarig.
Många planer gick om intet pga. tidsbrist och ork, men nu tar vi nya tag inför
kommande säsong, Roger Carlsson Områdesansvarig/styrelseledmot.
Ådala
 Under 2018 utökade vi antalet bikupor till 4 stycken. Under sommaren så sålde vi
totalt 444 burkar a 350g eller i kg 155,4 kg.
 Vi anlade en s.k. återvinningsrabatt vilket innebär att man där kan plantera växter
istället för att man slänger dem på komposten. Sedan kan man titta i rabatten
innan man åker och köper en ny växt om det finns någon som passar, om det gör
det så delar man den och tar med halva hem till sin lott.
 Föreningen fyllde 110 år under 2018 och det firade vi på Ådala med att vi bjöd på
räksmörgås, dryck, kaffe till musik av Tonica.
 Vi fixade till våra parkeringar med nytt staket, som vanligt så hade vi underhåll på
våra vägar på området.
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 Vi har renoverat barnbadet med ny sand, nya bojar och större yta.
 Vi ordnade en städdag på våren där vi städade utmed ån där många deltog.

Slutord
Efter en säsong med många och långa styrelse‐ och stadgemöten har det blivit dags att
knyta ihop säcken. Denna säsong har varit annorlunda på flera sätt, men vi hoppas att
alla medlemmar har förståelse för att det kanske inte har varit riktigt som det brukar.
Vi vill passa på att tacka alla medarbetare för hjälp och stöd under 2018.
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