
Till medlemmarna i Akalla Koloniträdgårdsförening 

KALLELSE 

ÅRSMÖTE I AKALLA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING 

Tid: Onsdag den 24 april 2019, kl. 18.30. 

Kaffe serveras från kl. 18.00. 

Plats: Samlingslokalen, kaféet i Akalla by 

OBS! Motioner som medlemmarna vill lämna till årsmötet ska vara insända till styrelsen 

senast den 8 april, adress: info@akallakoloni.se. Motionerna och styrelsens svar och förslag 

kommer att publiceras på föreningens webbsida (www.akallakoloni.se) senast den 14 april. 

Innan mötet börjar vill styrelsen berätta lite om förra årets arbete. 

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 

2. Mötets behöriga utlysande 

3. Fastställande av röstlängd och dagordning 

4. Val av årsmötesordförande 

5. Val av protokollförare 

6. Val av justerare, tillika rösträknare 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2018 

8. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Beslut om förfarande med årets över- eller underskott (enligt balansräkningen) 

12. Behandling av motioner och förslag 

13. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer, suppleanter och övriga 

funktionärer 

14. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (se valberedningens förslag) 

16. Val av revisorer och suppleanter (se valberedningens förslag) 

17. Val av ledamöter i valberedningen 

18. Övrig ärenden 

19. Mötets avslutande                                                                                       VÄLKOMMEN! 



 

Aktiviteter under 2019 

Vi i styrelsen har ofta pratat om våran kompost. Och varje år läggs mycket svett och envishet av 

medlemmar på arbetsdagen för att platt ut den. Pga av att vissa medlemmar lastar ur ogräs på 

gången eller bara en liten bit in på komposten. Och det slängs även skräp. Styrelsen har beslutat att 

föreningen tyvärr måste lägga pengar på att forsla bort en stor del av översta lagret. Så att vi kan 

börja om. Mer info läggs ut på hemsidan.  www.akallakoloni.se 

Styrelsen kommer fortsätta arbetet att inventera svartvinbärsbuskar som har kvalster i vinter/vår. 

Smittade buskar kommer få en tejpmarkering. Om du har fått en tejp på din buske eller om du vet 

sen tidigare att busken är smittad måste den tas bort innan bladen öppnas på våren. Klipp bort alla 

grenar jäms med marken och lägg dem i en soppåse. Inga bladknoppar får vara kvar på busken. Knyt 

ihop påsen och släng den, t.ex. i grovsoporna där du bor. När marken tinar måste du gräva upp 

rötterna och ta bort resten av busken.  

Föreningen kommer inte ha någon vår eller höstbrasa. Pga miljöskäl och för att medlemmar missköt 

eldnings platsen i flera år. Det läggs skräp som inte får eldas. Förra året låg 50–80 liter jord vid 

brasan. Som vi fick lägga flera timmar på att forsla bort från brasan för att kunna elda säkert. Om du 

inte har möjlighet att forsla brännbart till soptippen. Så spara på lotten och vänta till arbetsdags 

helgen då en stor container kommer finnas. Vi beställer även en liten container på hösten. Vi testar 

att göra så här i år, så får vi utvärdera och se hur vi gör nästa år  

När våren har kommit igång vill vi bjuda in till knytis fest, en förmiddag där vi kan umgås och ha 

trevligt. Ta med mat som vi ställer på ett bord som vi äter tillsammans.  Datum och tid kommer upp 

på hemsidan och anslagstavlorna några veckor innan.  

Aktivitet som händer på järvafältet 

Kolonistnätverket Peppar & Pumpa kom med en odlar-fest ide till oss och alla koloniföreningar runt 

järvafältet. Bakgrunden är sedan 70-talet har kolonilotterna på Järvafältet fungerat som öppna 

vardagsrum där du byter grödor, recept, äter familjemiddag, får inspiration till att snickra eller 

dricker en kopp te med din granne. Traditioner har lett till innovationer. Här finns kunskaper som 

behövs i framtidens samhälle. Samtidigt hotas flera av områdena i Järva av flytt eller nedläggning då 

nya byggen planeras. Därför vill vi bjuda hem hela Stockholm på fest. En dag fylld av inspiration och 

nya möten, en festdag där våra gäster får ta del av gamla och nya grödor, recept och god mat, 

workshops och besök i några av koloniområdena i Järva. För att visa hur mycket kunskap och odlande 

som sker, festdagen kommer bli den 24 augusti. 

Kontakta info@akallakoloni.se om du vill vara med och visa upp något odlings projekt 

på din lott eller hålla i en workshop m.m. 

 

PS ta gärna med dagordningen till årsmötet så sparar vi på pappret 

  
Med vänliga hälsningar Styrelsen Akalla koloniträdgårdsförening. 

 


