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Medlemmar 2018
Föreningen har 167 lotter. Vid årsskiftet var vi 135 medlemmar, 12 lediga lotter.
Under året tillkom 13 medlemmar. 3 medlemmar har blivit uppsagda under året.
18 medlemmar hade dubbla lotter. Ingen ny ”dubbellott” har tillkommit under 2018 (med krav att
endast få hyras ett år i taget och om det finns andra lediga lotter).
Styrelsen har godkänt 2 medlemmar att få pausa sin lott en säsong pga av en kris i livet.
Ekonomin är god och styrelsen hänvisar till de separata ekonomiska rapporterna.
Cirka 12 kravbrev har skickats ut för ej betald avgift.

Föregående årsmöte
Årsmötet 2018 ägde rum den 26 mars, i samlingslokalen, cafét i Akalla by. Sammanlagt deltog 33
medlemmar. Mötesordförande var Lennart Pöppel. Avgående styrelsemedlemmar avtackades.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten, 2 anteckningsmöten, 1 budgetmöte och 1
ordningsregler möte.
Arbetsmöten innan arbetsdagen (helgen) och Akalla dagen.
Alla möten hölls hemma hos någon av styrelsemedlemmarna. Kaffe o kaka bjöds av personen där
mötet var eller togs med av styrelsemedlemmar. Mellan styrelsemötena har frågor diskuterats och
beslut fattats via e-post samt vid styrelsens rundvandringar på området.

Flera av styrelsemedlemmarna har gått kurser via studiefrämjandet, Mahin har gått kassörkurs,
Elisabeth, Anna o Reza har gått på “lagar och regler” Irandokht, Reza har gått på studieansvarig kurs.
Elisabeth har varit Akalla kolonins representant på “Orten odlar” en festival i augusti 2019 som
arrangeras av peppar och pumpa i samarbete med Järvas koloniområden.
1 suppleant har under året ersatt en ledamot.

Investeringar
Gräsklipparen har fått nya knivar och nytt tändstift, föreningen har investerat i en till gräsklippare för
att underlätta skötseln av allmänna gräsytorna.
Vi har även köpt tre punkteringsfria hjul till dom gamla gröna skottkärrorna.
totalt har vi 7 användbara skottkärror.
Vi har investerat i en bra skrivare så att vi inte behöver skriva informationssedlar genom våra
ordinarie arbeten. Ju bättre vi når varandra genom rätt kommunikation desto lättare blir flödet av
information mellan oss och därmed bättre samarbete.

Stockholm vatten och avlopp (SVOA)
Början av säsongen 2018 märkte vi ett vattenläckage utanför vårt staket, nära lott nr 6 vilken vi
åtgärdat medan SVOA sagt ifrån sig åtgärden.
När vi skulle sätta på vattnet i april gjorde vi på det sättet som tidigare år.
Då märkte vi att huvudkranen var avstängd. Vi hörde då av oss till SVOA för hjälp,
handläggningstiden för att en tekniker skulle komma och sätta på huvudkranen var 10 dagar. Det
uppstod problem med kommunikationen med SVOA, pga att ansvarig handläggare gick i pension i
samma veva då vi behövde hjälp.
För året 2019 är det nya rutiner, den 14/4 träffades ordföranden och en tekniker inför
vattenöppningen i år, så att föreningen får klara besked hur vi ska göra, Det kommer skrivas ner och
arkiveras så att det blir tydligt för alla framtida styrelser.
För det visade sig att i åratal har föreningen öppnat och stängt vattnet på fel sätt genom kranen inne
på koloniområdet. Då har det funnits vatten kvar i röret från koloniområdet och till huvudkranen
som sitter 50 m utanför området. Skulle det ha blivit skador pga av detta skulle föreningen fått stå
för dom utgifterna.

Årliga inspektionen och svart vinbärsbuskar
Den årliga inspektionen av hela koloniområdet gjordes 16/6, 29 varningar skickades ut efter
inspektionen. Det gjordes en 2: a inspektion den 21/7, 5 st andra varningar skickades ut, styrelsen
pratade med ytterligare 5 medlemmar där det inte hade blivit någon förändring för att pröva om det
skulle bli ett bättre resultat.
Enligt stadgarna kan en medlem uteslutas ur föreningen om hon eller han inte har betalat
medlemsavgiften senast en månad efter förfallodagen. Stadgarna säger också att medlemmen är
skyldig att noga vårda och sköta sin lott och att följa föreningens ordningsregler. Bland annat ska 75
procent av lotten vara odlad i mitten av juni.

I april gjordes en kontroll på svartvinbärsbuskarna i hela koloniområdet och dom smittade buskarna
fick en markeringstejp. Det var flera buskar som redan hade en markering från kontrollen från året
innan men stod kvar. Tidigare har information gått ut till medlemmar om att klippa bort alla grenar
jäms med marken och lägga dem i en soppåse. Inga bladknoppar får vara kvar på busken. Knyta 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.

Eldning och arbetsdagar
Föreningen kunde inte elda i april pga att vi inte hade vatten. Föreningen eldade den 6/10, någon
hade dumpat massa jord och grästuvor på sidan. Så innan styrelsen kunde börja elda, var vi tvungna
att gräva bort all jord. Annars var risken att elden kunde sprida sig under grästuvorna.
Arbetet för eldning och rensning av brasan tog 9 timmar och 30 minuter d v s fr om 09.00 till 18.30
Styrelsen har beslutat att föreningen inte ska fortsätta med eldning. Dels för att genom eldning
bidrar vi till luftföroreningar och att en del av medlemmarna inte bryr sig om att sortera sitt avfall
och dumpar sitt skräp direkt på brasan. Styrelsen kan inte längre slösa så mycket av sin tid för
eldning som vi vet inte längre är gynnsamt för varken miljön och är väldigt arbetskrävande.
Arbetsdagarna var den 2 och 3 juni. Efter arbetet samlades de som ville vid stugan och grillade.
Det var andra året som styrelsen gav möjlighet till medlemmar som inte kunde vara med på någon
av arbetsdagarna, och som inte ville betala 300: -. Att göra en arbetssyssla på en annan dag, den
möjligheten kommer inte ges 2019. Pga av att bara några få av medlemmen som skulle göra en
arbetssyssla en annan dag, engagerade sig.

Akalladagen och vårfest
Föreningen hyrde 2 bord vid Akalla dagen för att sälja skänkta grönsaker, bär, frukt, grönsaks
inläggningar, sylt och saft. Alla pengar från försäljningen går till föreningen, intäkten blev 2864: Tack till alla medlemmar som skänkte saker till försäljningen och som var med och hjälpte till under
dagen.
Den 12 maj hade föreningen en vårfest, där alla tog med sig något gott och så åt vi tillsammans av
varandras olika rätter. Det var ungefär 10–12 personer som hade en väldigt trevlig eftermiddag som
åt gott och umgicks.

Träd
Styrelsen har sett över områdets träd, det finns några lotter där det står för många träd eller att
trädet har fått växt sig för stort. Enligt ordningsreglerna




Träd och buskar inne på lotten får inte vara högre än 3 m och bredare än 1,5 m mätt tvärsöver växtens
bredaste ställe. Endast två sådana växter tillåts på lotten. Träd och buskar får inte skugga grannens
lott.
Föreningen förbehåller sig rätten att avlägsna buskar och träd som kan utgöra risk för skador på
föreningens eller medlems egendom.




Det är inte tillåtet att anlägga häckar mellan lotter. Häckar i gränsen mellan lott och gång får inte
överstiga en höjd av 70 cm.
Pilträd och fläder är inte tillåtna.

Vi vädjar till alla medlemmar att kontakta styrelsen innan ni planterar ett träd, så att ni inte planterar
trädet för nära era grannar. Arbetet med att minska träd på dom lotter som har för många kommer
fortsätta under 2019.

Föreningens hemsida
Reza Arsia har med hjälp av tidigare styrelseledamot Lena, fortsatt att vara webbredaktör för
föreningens hemsida (www.akallakoloni.se) trots att han även gett av sin tid till föreningen som
ordförande. Föreningen har även en Facebook sida, följ gärna sidan.
Styrelsen vill ge uppskattning till medlemmar Alireza, Ghodrat, Hamid, Sture och Roben. För deras
engagemang i att förbättra och göra vår koloni till vad den är.
Till sist vill styrelsen tacka alla medlemmar för ett gott samarbete och önskar alla ett bra odlings år.
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