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Ledamot: Gianni Chang, vald 2020-2022
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Revisor:                     VAKANT
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Valberedning: Maria Holm- Sarqume, omval (vald till 2022)
Valberedning:             Karolina Tidåker, omval 2020 (vald till 2022)
Valber.suppleant: Vakant

Studie- och miljögrupp
Studie- och miljögrupp: Lisbeth Elgered

Styrelsemöten och styrelsearbete
Under året har föreningen haft sju (7) protokollförda möten under 2021, varav flertalet skedde
online via Zoom till följd av pandemins restriktioner. På grund av restriktioner till följd av
pandemin blev 2021 års årsmöte framflyttad från mars till oktober vilket resulterade i att även
detta år blev belastande för styrelsen då nyval dröjde fram till september. Årsmötet
genomfördes i samband med höst-städdagen.

Nya styrelsen har inte genomfört en planerad kick-off under hösten 2021 pga tidsbrist.
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Medlemsfrågor- och engagemang
Under året har sex (6) nya lottägare tillkommit och två lotter är vakanta per 31 december
2021. Föreningen hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna. Samtliga kolonilotter har varit
uthyrda under året.

Intresselistan har fortsatt varit stängd pga den långa kön. Efter höstens arbete med
tillsättning av nya lottägare har intresselistan uppdaterats. För närvarande finns det 42
personer på väntelistan. Eva Pettersson (lott 44) samt Cecilia Viggström (lott 34) hjälper till
som medlemmar vid tillsättning av nya medlemmar.

Frö- och plantbytardagen uteblev till följd av rådande restriktioner pga coronapandemin.

I november ordnade medlemmarna Eva och Gina en ljuskväll på området, föreningen bjöd på
glögg, pepparkakor och man tände marschaller i vintermörkret.

Besiktningar
Under året har styrelsen vid flertal tillfällen besiktat området. Under vårbesiktningen den 31/5
2021 var det 10 lotter som fick anmärkning (2020 var det 11 st lotter som fick anmärkningar)
varav tre lotter med allvarligare anmärkning om misskötsel varpå samtliga ej klarade
ombesiktningen och till följs sades två medlemmar upp efter styrelsebeslut och en medlem
sade upp sig på egen begäran.
Under besiktningen som genomfördes i början av november 2021 var det 0 st lotter som fick
anmärkning (2020 två anmärkningar). Till följd av sen besiktning och tidigt snöfall fick ingen
meddelande om ombesiktning, de lotter med återkommande misskötsel som kan leda till risk
för uppsägning meddelades detta så medlemmen kan ta detta i beaktning under våren och
inför vårbesiktningen 2022.

Extra besiktning (kvalsterkontroll)
Georg och Gianni Chang genomförde en kvalsterbesiktning på svarta vinbärsbuskar i maj.
Inga kvalster fanns.

Arbetsdagar
På grund av pandemin hade vi endast 1 gemensam arbetsdag 2021, lördagen den 18
september med 34 närvarande. Vi bytte ut och målade staket, rensade kring boden, städade
stora förrådet, lyfte lådor, lagade redskapslådor, uppdaterade och rensade
informationstavlan.

Stölder och skadegörelse
Under 2021 förekom det stölder och skadegörelser, men ingen av den art som krävde
polisanmälan och inga stölder (stora som små) anmäldes skriftligen till styrelsen.

Medlemmar är i sin tur förbjudna att slänga kvistar, grenar och annat bråte utanför
föreningens område.

Kurser och utbildningar
Vi har samarbetat med andra odlingsföreningar genom nätverket SoS som under 2021 hade
ordnat fyra föreläsningar om odling. Föreläsningarna är gratis och uppslutningen från vår
förening har varit mycket låg.
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Stellan Forsman (kassör) gick under året en gått en kassörskurs anordnat av Stockholms
Koloniträdgårdar.

Miljöarbete och gemensamma inköp
Malou Eriksson (lott 40) har under året tagit ansvar för den gemensamma toaletten.
Ombesörjt att den ser ok ut samt köpt in det material som behövs. Vid årsmötet avsade sig
Malou ansvaret och ingen medlem önskade att ta vid, gemensamt beslutades att stänga
toaletten tills ny medlem åtar sig ansvaret.

Sofia Oliviusson (lott 42) samordnade den gemensamma jordbeställningen under våren och
åtog sig att fortsätta med det under 2022.

Taket på klubbstugan har renoverats för att förlänga dess hållbarhet. Taket har borstats och
målats om i en ljus grön färg, murkna vindskivor har bytts ut. Arbetet uppdrogs till företaget
FemtioPlus AB.

Under våren sprack en tidigare icke-fackmannamässigt lagad vattenledning på området.
Tidigare lagning var gammal. Vattnet var avstängt i ett par veckor i väntan på att denna
kunde lagas av en kontrakterad VVS-reparatör från Femtio Plus AB.

Informationsmaterial
Handlingar som har utdelats till samtliga medlemmar och för nya medlemmar. Samtliga
handlingar finns att tillgå via hemsidan.

● Välkommen som medlem
● Arrendekontrakt – Medlemsavtal Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening
● Normalstadgar FSSK 2001
● Ordningsregler Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening
● Miljöregler, gödsling och växtskydd
● Skapa en bra kompost
● Trädgård i samspel med naturen

Facebook
Föreningen har en Facebook-grupp (en sluten grupp för medlemmar) och en öppen
facebooksida för information till allmänheten. Ansvariga är Emil Erdtman (lott 47) och Malou
Eriksson (lott 44). Facebookgruppen har under året fungerat väl för att diskutera aktuella
frågor men också för tips och uppmuntran - bl a med hjälp av vackra bilder.

Hemsida
Hemsidans admin är Emil Erdman (lott 47) och har under årets uppdaterats med relevant
information till medlemmarna såväl som allmänheten.

Parkplan Farsta Stadsdelsområde – Vårt område
Under året har omfattande arbete skett i närområdet för att förbättra miljö och trivsel som
stärker vår närvaro på plats. Något som kommer fortsätta under kommande år.

Till följ av kommande planer har föreningens nekats sitt önskemål om att ta ner ett gäng
björkan på kortsidan mot centrum tills dess att parkförvaltningens detaljplaner för ytan utanför
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skall dras igång. Dessa träd inskränker på odlingen i närliggande lotter, vilket har påtalats till
förvaltningen. Staden uppmanade oss att återkomma i frågan längre fram.

Representation och medlemskap
Under året har Lisbeth Elgered representerat föreningen på odlarnätverket Söder om Söder
(sos-odlingsföreningar.se).

Koloniträdgårdsförbundet firade 2021 100 år, i verksamhetsplanen för året skrevs in
möjligheten om att uppmärksamma detta men vi genomförde inget uppmärksammande till
allmänheten då inga extra medel sökts om detta från förbundet.

Årsmöte 2021
Årsmötet 2021 genomfördes den 18 september i samband med städdagen. 34 lotter var
representerade. Styrelsen föreslog på årsmötet en rad förslag som årsmötet gav styrelsen i
uppdrag att skriva motioner till kommande årsmöte.

Ekonomi
Föreningen är befriad från att betala skatt enligt beslut från Skatteverket. Beslutet gäller
t.o.m. 2023 och därefter får föreningen ansöka om skattebefrielse på nytt.

Årets ekonomiska resultat följde i det stora hela framtagen budget. Viss avvikelse angående
oförutsett lagning av vattenläcka samt något kostsammare takrenovering än budgeterat men
inom en styrelsen ansedd rimlig kostnad efter jämförandet av offerter.

Övrigt
Resurscenter Nytida, som jobbar med vuxna personer med autism och aspberger har under
året odlat i två pallkragar och krukor. Gruppen träffas en gång i veckan under
odlingsäsongen.

Vi har även i år fått insektshotell tillverkade av närliggande skolan som är utplacerade på
området.

Styrelsen vill ägna ett stort tack till alla engagerade medlemmar som gemensamt bidrar till
föreningens drift och utveckling. Ett särskilt tack till engagerade medlemmar som bidrar
genom sitt förtroendeuppdrag och till andra medlemmar som åtar sig ansvar utanför
förtroendeuppdrag för exempelvis beställningar, inköp, besiktningar, sociala medier,
toaletten, miljö- och studiefrågor och annat som ordnas med för föreningen.

Styrelsen överlämnar 2021 års verksamhetsberättelse och tackar för förtroendet för det
gångna året.

Farsta.. februari 2022
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