Vallentuna Odlingsförening ekonomisk förening
Organisationsnummer 71 6000-1595
Plusgironummer 73 35 19 - 3

Verksamhetsberättelse för 2015
Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
* Arrendera viss mark inom Vallentuna kommun på fastigheten Väsby 1:1 för odlingsändamål samt att upplåta det arrenderade områdets lotter till medlemmar för att av dem
brukas som odlingslotter.
* Driva och underhålla gemensamma anläggningar.
* Verka för en stimulerande verksamhet och miljö med god kvalitet inom odlingsområdet.
* Föreningen ska i övrigt uppfylla de krav som kommunala organ ställer eller kan komma
att ställa på föreningens verksamhet och ordning.
* Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
Styrelsen
Den av årsmötet 2015 valda styrelsen konstituerade sig enligt nedan:
Ordförande
Linnéa Skogert
Kassör
Britt-Marie Andersson
Sekreterare
Karin Ersson
Ledamot
Ruth Nilsson, ansvarig för lotter
Ledamot
Lennart Zackrisson, ansvarig för maskin och vatten
Ledamot
Robert Gisselberg, ansvarig för maskin
Ledamot
Maritha Vall
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsesammanträden samt det konstituerande
sammanträdet.

Revisorer för verksamhetsområdet
Hans Forsell och Peter Ajnehagen utsågs på årsstämman till föreningens revisorer.

Valberedning för verksamhetsåret.
Eva Pettersson och Viveka Pettersson utsågs på årsstämman att leda valberedningen
med Eva som sammankallande.

Årsstämman 2015
Årsstämman hölls måndagen den 23 mars 2015 i BRF Rönnens lokal, Stendösvägen 2.
40 registrerade medlemmar deltog varav 34 röstberättigade.
Christine Nerelius valdes att leda stämman som ordförande.

Medlemmar och lotter.
Området är delat i 105 odlingslotter av olika storlek. Hela, halva eller tredjedels lotter. Vid
verksamhetsårets slut fanns 4 lediga lotter. Intressenter finns.
11 nya medlemmar har tillkommit under verksamhetsåret

Medlemsinformation
Sju utskick, inklusive inbjudan till skördefest och julhälsning, har gjorts under året
till alla medlemmar. Antingen som e-post eller personligt i brevlådan.
I julhälsningen ingick datum för årsstämman 2016 samt datum för inskick av ev motioner.
Information om tider för vatten, vår- och höststädning, eldning av brasan, besiktningstider
och skördefest har även satts upp i den gemensamma boden.

Områdesskötsel
Brännhögen har eldats två gånger detta år. Dels 30 april och dels 3 oktober med Robert
Gisselberg och Lennart Zackrisson som ansvariga arbetsledare var sin gång.
Skyltar har satts upp med uppmaning att bygga komposthögen på höjden och inte lägga
komposterbart avfall längst ned så att högen blir bredare.
Vårstädningen genomfördes 16 och 17 maj. På lördagen deltog 58 personer. Det var en
solig och varm dag och mycket av det rutinmässiga blev gjort vilket var tursamt eftersom
söndagen bjöd på ihållande ösregn och endast Linnéa Skogert, Ruth Nilsson och Kristin
Wahlgren trotsade ovädret och tog sig till området.
Höststädningen genomfördes 19 och 20 september med sammanlagt 67 deltagare. Vi
hade tur med vädret och den här gången mejades bl.a alla lupiner ner i området runt eken
och forslades iväg. Hela långa syrénhäcken kring koloniområdet, som tidigare hade fått
gamla blomställningar bortplockade och gödslats, rensades nu upp liksom diket mellan
området och parkeringssidan.
Spireahäcken klipptes och senare grävde Robert Gisselberg ner plankor längs häcken för
att skilja gruset från jorden i rabatten.
Vid de gemensamma arbetsträffarna har föreningen ordnat med kaffe och grillkorv. Oftast
har några medlemmar överraskat med fikabröd eller något gott thaiwokat som vi gärna
smakat på.

Vattnet
Vattnet sattes på 29 april och var fram till midsommar tillgängligt mellan kl 06-21.
Från midsommardagen har vattnet varit på kl 06-10 och kl 16-22.
Anslag om vattentider har funnits i gemensamma redskapsboden.

Besiktningar
Vårbesiktningen ägde rum den 6 juli. Denna gång var fokus på att ogräs hålls borta från
gemensamma gångar och att slangkopplingar inte ligger framme på lotten för att undvika
läckage eller sabotage enligt de ordningsregler vi har.
Höstbesiktningen ägde rum den 6 oktober. Många påpekanden gjordes och glädjande nog
hade majoriteten av påpekanden åtgärdats några veckor senare. Glädjande att de flesta
vill att vårt område hålls i gott skick.

Dasstunnor och soptunnan
Styrelsen har bytt ut och forslat dasstunnorna upp till parkeringen för hämtning. Likaså
soptunnan som töms varje vecka.
Kostnaden för detta har i år varit något högre. Dels pga prishöjning och dels pga att dasset
vissa veckor varit välbesökt så det krävts extratunnor.

Skördefesten
Skördefesten hölls den 30 augusti. 47 medlemmar deltog och hade olika goda rätter med
sig. Festen började i strålande sol och efter ordförandes välkomsthälsning traskade vi runt
och försökte besvara kluriga tipsfrågor som placerats ut. Ett rikt prisbord väntade. Men
efter de första tuggorna av grillat och övrigt medhavt öppnade sig himlen och trots
parasoller och partytak var det inte många, när festen var slut, som gick hem torra. En
trevlig skördefest som vi kommer att minnas och det goda humöret överlevde blötan.

Stölder och åverkan
Även denna odlingssäsong har klåfingriga varit framme och försett sig med plantor av olika
slag till sorgsenhet för odlaren. Flera inbrott i låst utrymme har skett och polisanmälts.

Övrigt som åtgärdats
Behov av dränering har varit på tapeten då och då och denna sommar har dräneringsdike
grävts längs lotterna 30, 49, 76, 100 och 120. Ett tungt arbete utfört av några få frivilliga.
Halkskydd är monterat på bron från parkeringen.
Nya partytak är inköpta för montering till våren.
Nya skyltar till besökande är uppsatta vid de tre ingångarna till området.
En ny hemsida är under utarbetande.
Ny skylt med texten Vallentuna Odlingsförening är beställd till gemensamma boden.

Ekonomi
Redovisas separat.

Sammanfattning
Odlingssäsongen började med sval temperatur fram till midsommar och några grönsaker
fick sås en andra gång. Men efter midsommar tog det fart och förhoppningsvis har
skördeutfallet varit lika bra som andra år. Väldigt många medlemmar har ställt upp på våra
gemensamma arbetsdagar och arbetsglädjen och kamratskapet varit gott. Det märks att vi
alla vill hålla vårt område i fint skick. Mycket har blivit åtgärdat under året.
Styrelsen för 2015 års verksamhet tackar härmed för förtroendet och för allas goda
insatser för det gemensamma.

Linnéa Skogert

Britt-Marie Andersson

Ruth Nilsson

Karin Ersson

Lennart Zackrisson

Robert Gisselberg

Maritha Vall

