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

Verksamhetsberättelse för 2017
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 2017 valda styrelsen konstituerade sig enligt nedan:
Ordförande
Christine Nerelius
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
Maude Johannesson, bitr. lottansvarig
Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsesammanträden samt det konstituerande sammanträdet.
Revisorer för verksamhetsåret
Hans Forsell och Jan Persson utsågs på årsstämman till föreningens revisorer.
Valberedning för verksamhetsåret.
Linnéa Skogert, Salme Mannila och Almudena Arques utsågs på årsstämman att leda
valberedningen med Linnéa som sammankallande.

Årsstämman 2017
Årsstämman för verksamhetsåret 2016 hölls måndagen den 13 mars 2017 kl. 18:30 i
Mathiasgården intill Vallentuna kyrka.
Kaffe och smörgåstårta inledde mötet och representanter för Norrvatten och PEAB
informerade om den dragning av huvudvattenledning som planerades beröra koloniområdet.
Närvarande vid årsmötet var 45 odlare varav 38 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
kalenderårets slut fanns 4 lediga lotter. Intressenter finns.
Lottansvariga har haft ett arbetsamt verksamhetsår då 22 nya medlemmar har tillkommit under året.
Av dessa har 18 blivit ny lottägare och 4 har skrivit in sig som medlem på anhörigs eller väns lott.

Medlemsinformation
Minst sju utskick till medlemmarna, inklusive inbjudan till skördefest och julhälsning, har gjorts
under året. Antingen som e-post eller personligt i brevlådan.
I julhälsningen ingick preliminärt datum för årsstämman 2018 samt datum för inskick av ev
motioner.
Övriga datum och tider har även satts upp i gemensamma boden och funnits tillgängliga på
hemsidan.

Hemsidan. (www.vallentunaodlarna.se)
Även hemsidan används av styrelsen som informationskälla till medlemmarna. Trevligt att se att
många tittar in på sidan. Vid kalenderårets slut hade hemsidan haft mer än 11000 besök. Webmaster
Bo-Arne Hardemalm adjungeras till styrelsemötet när något nytt skall läggas ut som information till
medlemmarna.

Områdesskötsel
Brännhögen har eldats två gånger detta år. Dels 30 april och dels 1 oktober med Robert Gisselberg
och Lennart Zackrisson som ansvariga arbetsledare. Tacksamt att flera odlare hjälpte till att
avgränsa elden.
Vårstädningen genomfördes 27-28 maj. Ett 40-tal personer deltog i arbetet med att städa upp inför
odlingssäsongen. Bl.a har nu lott 25 blivit ett grönområde med nyklippta buskar som avgränsning
mot parkeringsplatsen. För närvarande ser koloniområdets alla fyra hörn välskötta ut.
Höststädningen genomfördes 23 och 24 september med sammanlagt 63 deltagare.
Ovanligt mycket blev gjort och koloniområdet såg fräscht ut efter arbetshelgen.
En rabatt vid partytälten grävdes bort då marken är vattensjuk där och det har varit svårt att hålla
ogräs borta. Många hade rensat undan ogräs i gångar vid egen lott innan vi tog itu med de
gemensamma ytorna under städdagarna. Som det ska vara. Men det är alltid några som inte bryr sig.
Tyvärr!
En container bidrog till att vi fick bort en hel del gammalt och förbrukat skräp som måste skickas
till Hagbytippen.

Vid de gemensamma arbetsträffarna har föreningen ordnat med kaffe och grillkorv. Oftast har några
medlemmar överraskat med fikabröd vilket vi tacksamt smakat på.
De gemensamma dagarna utgör trevliga tillfällen för personliga möten i glad stämning.

Försäkringsfrågan
Enligt årsmötets beslut har den gemensamma redskapsboden försäkrats i Länsförsäkringar,
Stockholm. Försäkringsbrevet förvaras i originalpärm hos sekreteraren.

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

Besiktningar
Vårbesiktningen ägde rum den 29 juni. Som vanligt var, förutom fokus på att ogräs hålls borta från
vid lotten anslutna gångar, att slangkopplingar inte ligger framme och att man rensar bort onödigt
skräp som inte används på lotten. Det gläder styrelsen att så gott som alla nu respekterar att hålla
slangkopplingen gömd så ingen objuden kan låta vatten rinna bort.
Höstbesiktningen ägde rum den 5 oktober. Fortfarande är det ett fåtal odlare som inte hörsammar
och åtgärdar de påpekanden som styrelsen tvingats göra. Tyvärr har ett arrendeavtal behövt sägas
upp under året.

Latrintunnor och soptunnan
Styrelsen har bytt ut och forslat latrintunnorna upp till parkeringen för hämtning. Likaså soptunnan
som töms varje vecka. Ett särskilt tack till de fem odlare som på årsmötet erbjöd sig och under
sommaren hjälpt till att sköta tömning av soptunnorna.
Då någon odlare bokat partytälten för privat fest för många vänner är det lätt att latrintunnan fylls
maximalt. Ett önskemål är att den som ordnar fest också håller koll på om tunnan måste bytas och
städar upp efter gästerna.

Skördefesten
Skördefesten hölls den 27 augusti. 40 medlemmar deltog, väl försedda med varierat grillbart och
drickbart. Vid ett bord kunde de som ville ta för sig av olika grönsaker som medlemmar skänkt.
Gott om priser fanns för dem som hade många rätt på Linnéas tipsrunda.Trevligt om många fler
kommer nästa gång det är dags för skördefest.
Denna gång fick vi lite konkurrens av det fina svampvädret och tillgången på Karl Johan.

Stölder och åverkan
Även denna odlingssäsong har klåfingriga varit framme och försett sig med plantor av olika slag till
sorgsenhet för odlaren. Potatis, lök, blomplantor m.m försvinner när odlaren inte är på plats.
Sorgligt nog har en stuga bränts.

Norrvattens huvudvattenledning.
Verksamhetsårets speciella händelse var dragningen av huvudvattenledningen genom området. Då
arbetsområdet för grävningen enligt entreprenören PEAB skulle bli 12 meter brett beräknades
många lotter påverkas och styrelsen planerade för att erbjuda reservlotter. Tack och lov prövade
PEAB en teknik de inte prövat tidigare på rör med så stor diameter. Och det fungerade! Endast två
mindre hörn av två lotter påverkades .
Dessutom skadades häckar mot bäcken och Väsbyvägen där maskinerna tagit sig in på området. En
eftersyn ska göras till våren för att se om några träd och buskar måste ersättas av Norrvatten. Det
har varit ett gott samarbete med företagen.
Övrigt som åtgärdats
Ny gräsklippare har köpts in liksom kantjärn runt den ena rabatten vid partytälten.

Ekonomi
Redovisas separat.

Avslutande kommentar
Vi har alla stor glädje av vårt gemensamma koloniområde och viktigt är att vi hjälps åt att hålla
området vårdat. Även besökare har glädje av att promenera på de stora allmänna gångarna och se
hur det växer och även blommar.
Under året har vi fått många nya lottägare som vi hoppas känt sig hemma på området och blivit
välkomnade av sina lottgrannar.

Styrelsen för 2017 års verksamhet får härmed tacka för förtroendet och för allas goda insatser för
det gemensamma.
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