
 

 

 

KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN 

JORDGUBBEN 

                         

           KALLAR HÄRMED 
 

TILL  ÅRSMÖTE 

 

  Söndagen 13 mars 2011 klockan 15.00  

 

                    Plats Kruthornet, Fatabursvägen 9  

 

 

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen på fika. 

 

 Föreningen tar tacksamt emot vinster till lotteriet.  

 

Det är viktigt att alla deltar i årsmötet eftersom vi kommer att ta 

upp viktiga frågor som berör föreningens ekonomi, bla 

medlemsavgiftens storlek och en eventuell extra utdebitering. 

 
          
 

 

 

 

 

Såväl in- som utvändiga tappkranar skall vara stängda senast den 17 april. Den 19 april 

släpps vattnet på. Var där och kontrollera så att inte någon läcka uppstått på er tomt 

eller i er stuga.  
 

 



Styrelsens förslag till dagordning vid årsmöte med Koloniträdgårdsföreningen Jordgubben  

 

1.  Årsmötet öppnas 

2.  Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning 

3.  Fastställande av dagordningen 
 

4.  Val av mötesfunktionärer: 

 Ordförande 

 Sekreterare och referent för årsmötet 

 Två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll  

 Två rösträknare. 
 

5. Rapporter: 

 Förbundet 

 Regionen 

 Centralstyrelsen 
 

6. Årsmötesfrågor: 

 Styrelsens årsberättelse 

 Revisionsberättelse 

 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2010 

 Statsförslag för 2011 
 

7. Föreningens ekonomi 

 Medlemsavgiftens storlek 

 Extra utdebitering 
 

8. Kalender för 2011 

 Vårstädning 

 Områdesinspektion 

 Midsommarfest 

 Sommarfest 

 Koloninatta 

 Kräftskiva  

 Arbetskvällar 

 Höststädning 
 

9. Val: 

 av ordförande på två år 

 av två ordinarie styrelseledamöter på två år  

 av en styrelsesuppleant på ett år 

 av två revisorer och två personliga suppleanter för dessa. Samtliga på ett år 

 av två ledamöter på ett år till valberedning 

 av festkommitté 

 av representant vid regionens årsmöte i Värnamo 

 

10.Övriga frågor 

11. Årsmötets avslutning 



ÅRSBERÄTTELSE 
för koloniområdet JORDGUBBEN verksamhetsåret 2010 

Det 93:a verksamhetsåret är till ända. Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande: 

ordförande Bo Gallneby, kassör Eva Rosquist Sjöstrand, sekreterare Ulf Bergman vice ordf 

Birgitta Angeland samt Susanne Kraft, Ingemar Tovesson och Stig Törnkrantz.  

 

Årsmötet ägde rum söndagen 14 mars i hyresgästernas kvarterslokal Kruthornet  

Lördagen den 18 april genomfördes vårstädningen av koloniområdet. 

Tisdagen den 1 juni hölls områdesinspektion. 

Midsommarfesten firades fredagen den 25 juni. Föreningen bjöd på kaffe och jordgubbstårta. 

Sommarfesten gick av stapeln lördagen den 24 juli. På grund av ett kraftigt regnväder 

flyttades festen från allmänningen till lokalen på Kruthornet. 

Höststädningen  ägde rum lördagen den 23 oktober, varvid häcken mot Gröndalsvägen 

klipptes ner kraftigt. 

 

Under 2010 genomfördes två arbetskvällar den 15 maj och den 7 augusti. 

Under sommaren genomfördes cafékvällar en gång i veckan. På dessa utövades olika 

aktiviteter som krocket och boule. Den 14 augusti fick allmänheten för andra året i rad 

möjlighet att besöka Jordgubben och Norra koloniområdet på den sk koloninatta. På 

Jordgubben serverades isterband och våfflor. Intresset för arrangemanget från allmänhetens 

sida visade sig vara mycket stort. Den 28 augsti samlades Jordgubbens medlemmar till en 

kräftskiva i partytälten på allmänningen. 

 

Under året har tre kolonilotter bytt ägare. 

Nr 15 Anette Ahremark till Inger Engblom, Nr 23 Inga Johansson till Thomas Isacsson, Nr 34 

Stefan Almén till Elisabeth Almén. Vi hälsar de nya kolonisterna hjärtligt välkomna! 

 

Vintern var ovanligt sträng och resulterade i sönderfrusna kranar, ledningar och toalettstolar- 

Detta kostade föreningen 18000 kr. Nya träbänkar och blomsterarrangemang köptes in till 

rundelen.. 

Ett nytt system med trädgårdscontainer infördes. De som önskade utnyttja detta system fick 

betala för en nyckel och sedan fördelades  kostnaderna för tömning mellan deltagarna.  

Flera belysningsstolpar i gångarna visade sig upprostade och måste av säkerhetsskäl bytas 

under 2011.  

 

Årets räkenskaper visar en behållning på 78.206.34 vilket framgår av bifogad revisions-

berättelse. 

 

           STYRELSEN 

 

 

Bo Gallneby  Ulf Bergman  Eva Rosquist Sjöstrand 

  

 

Birgitta Angeland Susanne Kraft Ingemar Tovesson 

 

 
Stig Törnkrantz                        

 


