
PROTOKOLL FÖRT VID KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN 
JORDGUBBENS ORDINARIE ÅRSMÖTE PÅ KOLONIOMRÄDETS ALLMÄNNING LÖRDAGEN 17 
APRIL 2021

§ 1 Årsmötet öppnas
Ordföranden Lars-Ivar Jönsson förklarade årsmötet öppet och hälsade samtliga närvarande 
hjärtligt välkomna.

§ 2 Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
Samtliga närvarande svarade ja på ordförandens förfrågan huruvida årsmötet utlysts i behörig 
ordning. Kallelsen hade enligt sekreteraren utgått i början av mars månad.

§ 3 Fastställande av dagordningen
Den av styrelsen föreslagna dagordningen, som utsänts tillsammans med kallelsen, godkändes 
av årsmötet.

§4 Upprättandet av röstlängd
Röstlängd upprättades över representanter för områdets stugor.

§ 5 Val av mötesfunktionärer
• Till mötesordförande valdes Lars-Ivar Jönsson.
• Till mötessekreterare, och tillika referent för årsmötet, valdes Ulf Bergman. 
• Till justeringsmän att  jämte ordf. justera årsmötets protokoll valdes Marie-Louise 

Bergquist och Stig Törnkranz
• Till rösträknare valdes Marie-Louise Bergquist och Stig Törnkranz

§ 6 Årsmötesfrågor
• Styrelsens årsberättelse lästes upp och lades med godkännande till handlingarna
• Revisorn Mari Kittel läste upp revisionsberättelsen, varefter denna med godkännande 

lades till handlingarna. 
• Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för 2020 års 

förvaltning.
• Statsförslaget för 2021 presenterades och godkändes av årsmötet.

§7 Allmän information
Ordföranden meddelade att kommunen håller på att utarbeta ett nytt arrendekontrakt för 
stadens koloniområden. Detta kommer att gälla för Jordgubben fr o m 2023. Kommunen 
kommer eventuellt att anordna en parkeringsplats för föreningens bilar på den gamla 
kraftledningstomten vid Kolonigatan, som ersättning för parkeringsplatsen i Tallhagen.
13 personer står på väntelista till lotter på Jordgubben. Kolonisterna uppmanades att höra av 
sig till Bitte Gudmundsson om de ämnar sälja. 
Jordgubben bör vara ledande när det gäller miljötänkande. Detta innebär att vi inte använder 
salt eller ättika på grusgångarna. Vi ska spara på vattnet eftersom det troligen blir ett 
bevattningsförbud i sommar.

§8 Frågan om hushållscontainer och containrar för bortforsling av trädgårdsavfall



Då vi inte längre får ha kvar vår container för hushållsavfall i Tallhagen måste frågan lösas på 
annat sätt. Det smidigaste är att göra ett hål i häcken från Kolonigatan in mot förrådshuset, 
gräva ur marken och lägga plattor, hägna in området och beställa sopkärl med 14 dagars 
tömning.
Två gånger om året har föreningen beställt en container för bortforsling av trädgårdsavfall. 
Kostnaden för dessa har hela tiden ökat och går nu på ca 10 000 kr. Styrelsen ställde frågan 
om vi fortfarande ska ha kvar denna service eller om kolonisterna själva ska forsla bort sitt 
trädgårdsavfall. Frågan gick till votering och endast 5 stugägare ansåg att vi fortfarande skulle 
ha containrarna kvar medan 16 ansåg att vi skulle upphöra med detta, vilket också blev 
årsmötets beslut. Det framfördes också ett förslag att föreningen ska köpa in en kompostkvarn 
för ca 17 000 att använda på städdagarna i överensstämmelse med hur man gör på Norra 
koloniområdet. Det skulle eventuellt vara möjligt att få pengar till detta genom kommunens 
miljöpeng. Årsmötet beslöt dock att vi ska avvakta med detta och först göra studiebesök på 
Norra för att kunna utvärdera det hela. 

§9 Kalender för 20201
Eftersom coronapandemin påverkar de aktiviteter som föreningen genomför anslås kalendern 
fortlöpande på anslagstavlan vid toaletterna.

§ 10 Val:
• Till ordförande på två år omvaldes Lars Ivar Jönsson.
• Till ordinarie styrelseledamot på två år nyvaldes Helena Johansson.
• Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Eva Rosquist och nyvaldes Bitte 

Gudmundsson.
• Till Koloniföreståndare och tillika ordinarie styrelseledamot omvaldes Claes Kittel.
• Till revisorer nyvaldes Marie-Louise Bergquist och Christer Olsson och till personlig 

suppleant för Marie-Louise Bergquist nyvaldes Margareta Karlsson och för Christer 
Olsson nyvaldes Per Birkerud. Samtliga valdes på ett år

• Till att ingå i valberedningen under ett år nyvaldes Lena Eklund och Semir 
Karahlilovic

§ 11 Årsmötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Kalmar 22/4 2021
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