
Verksamhetsberättelse för Farsta Gårds

Koloniträdgårdsförening 

2022 

Foto: Nils Lindvall

Styrelsens sammansättning 



Ordförande:Mikael Wohrne, nyval 2022-2024 
Kassör: Stellan Forsman, omval 2021-2023 
Sekreterare: Elin Törnqvist, nyval 2021-2023 
Ledamot: Gianni Chang, omval 2022-2024 
Ledamot: Torbjörn Sabel, omval 2022-2024 

Suppleant: Ahmad Khan, nyval suppleant 2022-2023
Suppleant Lisbeth Hallberg, nyval supplenat 2022-2023, lämnade uppdraget under 2022

Revisor: Sofia Manve, omval 2022-2023 
Revisorssuppleant: Maria Holm- Sarqume, nyval 2022-2023 

Valberedning: Maria Holm- Sarqume, omval 2022-2023
Valberedning: Karolina Tidåker, omval 2022- 2023) 
Valber.suppleant: Vakant 
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Styrelsemöten och styrelsearbete 
Under året har föreningen haft tio (10) protokollförda möten under 2022. Årsmötet 
genomfördes i mars. Nya styrelsen har inte genomfört planerad kick-off under 2022 pga 
tidsbrist. 

Styrelsen har 2022 fokuserat på det grundläggande arbetet i föreningen, på grund av viss 
medlemsomsättning, avhopp från styrelsen, arbete med ombesiktningar på grund av 
misskötsel, och annat som krävt extra arbetsinsatser. Även nyöppning av intresselistan/kön, 
uppdatering av medlems- och intresselista, information till medlemmar, strukturering av 
föreningens digitala dokumentation, och struktur vid tillsättning har varit i fokus. Styrelsen har 
uppdaterat medlemmar med information om styrelsens arbete löpande, bland annat genom 
medlemsbrev per e-post. Arbete har påbörjats för ett nytt arrendeavtal, då detta löper ut i 
början 2024 och behöver förnyas. Inga större förändringar beräknas ske i och med nytt avtal. 

Medlemsfrågor- och engagemang 
Under året har fem (5) nya lottägare tillkommit och fem (5) lotter är vakanta per 31 
december 2022. Föreningen hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna.

Intresselistan har fortsatt varit stängd pga den långa kön. Efter sommarens arbete med 
tillsättning av nya lottägare har intresselistan gåtts igenom och uppdaterats. I december 
genomfördes årsmötets beslut om köavgifter, varpå ett större antal föll bort från 
intresselistan. För närvarande finns det fem personer på intresselistan.  

Kölistan öppnades för nya intresseanmälningar i mars 2023, med nya texter och 
instruktioner på vår hemsida. Kön och tillsättningar hanteras av styrelsen gemensamt. 

Besiktningar 
Under året har styrelsen vid flertal tillfällen besiktat området. Under vårbesiktningen den 31/5
2022 var det 11 lotter som fick anmärkning om ogräs/rensning av grusgång, dock ingen med 
allvarligare anmärkning.  

Under besiktningen som genomfördes i september 2022 var det 11 st lotter som fick 



anmärkning, varav fem med allvarligare anmärkning gällande främst ogräs och i övrigt 
vanvårdad lott. Ombesiktning skedde i oktober 2023, och åtgärder var då påbörjade enligt 
protokollen, men ingen lott klarade fullt ut ombesiktningen. De lotter med återkommande 
misskötsel som kan leda till risk för uppsägning meddelades detta så att medlemmen kan ta 
detta i beaktning under våren och inför vårbesiktningen 2023. Styrelsen beslutade om 
ytterligare ombesiktning för samtliga fem lotter i samband med vårbesiktningen (1 maj) 
2023). 

Arbetsdagar 
Två städdagar genomfördes i enlighet med planeringen vid årsmötet 2022. Det var god 
uppslutning vid båda dessa tillfällen. Vi bytte ut och målade staket, rensade kring boden, 
städade stora förrådet, lagade redskapslådor, klippte ned buskar/träd, med mera. 

Stölder och skadegörelse 
Under 2022 förekom det stölder och skadegörelser, men ingen av den art som krävde
polisanmälan och inga stölder (stora som små) anmäldes skriftligen till styrelsen. 
Stölder avsåg främst växter. 

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

Kurser och utbildningar 
Kostnadsfria kurser och utbildningar om odling, jord, kompost och annat av värde för 
föreningens kunskaper och miljödiplomering, har erbjudits löpande genom 
Koloniträdgårdsföbundet samt Stockolms Koloniträdgårdar. Inbjudningar har skickats ut till 
alla medlemmar per e-post. 

Vi har även samarbetat med andra odlingsföreningar genom nätverket SoS som under 2022
ordnade fyra föreläsningar om odling. Föreläsningarna är gratis och uppslutningen från vår 
förening har tidigare varit mycket låg. 

Nätverket SoS (Söder om Söder) bildades 2011 av Britta Gussander (Gubbgängens 
Fritidsträdgårdar) och Kari Larsen (Björkhagens Fritidsträdgårdar). Totalt består det nu 
av 15 föreningar med ca 1600 medlemmar. Det har även kommit in ansökningar från 
andra föreningar om att medverka. Nätverket diskuterar verksamhetsfrågor och planerar 
föreläsningar. Information finns på www.Sos-odlingsforeningar.se. Verksamheten har 
fram till 2022 finansierats genom bidrag från Koloniträdgårdsförbundet och Gubbängens 
Fritidsträdgårdar hanterar den administrativa delen.

SoS-föreläsningar 2022
21 mars Daniel Björklund Jonsson från Skillebyholm berättade om växtföljd och 
gröngödsling.
5 april Stefan Sundström, berättade om kompost och planering i sin trädgård, sång och 
musik.
25 okt Thomas Lûtthi från Skillebyholm berättade om trädgårdens slutna kretslopp
29 nov Bella Linde, journalist och författare berättade om att odla utan spade (utan att 
gräva mer än nödvändigt).

Miljöarbete och gemensamma inköp 

Sofia Oliviusson (lott 42) samordnade den gemensamma jordbeställningen under våren, 
och flera medlemmar deltog.



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 Gards Koloniträdgardsforening 
● Normalstadgar FSSK 2001 (Stockholms Koloniföreningar) 
● Ordningsregler Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening 
● Miljöregler, gödsling och växtskydd 
● Skapa en bra kompost 

Facebook 
Föreningen har en Facebook-grupp (en sluten grupp för medlemmar). Ansvariga är Sofia 
Oliviusson och Elin Törnqvist. Facebookgruppen har under året fungerat väl för att 
diskutera aktuella frågor men också för tips och uppmuntran.

Hemsida 
Hemsidans administratör är Emil Erdman (lott 10) och har under årets uppdaterats med 
relevant information till medlemmarna såväl som allmänheten. 

Parkplan Farsta Stadsdelsområde – vårt närområde 
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, med 
bland annat förändringar i parkmiljön och möjlighet till närliggande stadsodling för 
boende i stadsdelen. 

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

Årsmöte 2022

Årsmötet 2022 genomfördes i mars. 19 lotter var representerade. 

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.

Övrigt 

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, hemsida, sociala medier, miljö- 



och studiefrågor och annat som ordnas med för föreningen. 

Styrelsen överlämnar 2022 års verksamhetsberättelse och tackar för förtroendet för det
gångna året. 

Farsta, mars 2023 


