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Föreningen Drevvikens Fritidsträdgårdar 

Årsmöte 2019 

 

Datum: söndag 7 april 
Tid: klockan 14.00 
Plats: Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks Allé 25 

Dagordning 

1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna  

2. Fastställande av röstlängd och dagordning  

3. Val av ordförande att leda mötet 

4. Val av två protokollförare 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

6. Verksamhetsberättelse  

7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 

8. Revisors berättelse  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning  

11. Behandling av motioner och förslag 
a) Verksamhetsplan 
b) Motioner 
c) Revidering av föreningens ordningsregler 
d) Avgifter 2020 

12. Fastställande av belopp för arvoden 

13. Budget för 2019  

14. Val av styrelsemedlemmar 
a) Val av kassör (2 år) 
b) Val av två ordinarie ledamöter (2 år) 
c) Val av suppleanter (1 år) 

15. Revisorer och suppleanter 
a) Val av två revisorer (1 år) 
b) Val av två revisorssuppleanter (1 år) 

16. Val av valberedning 
Val av tre ledamöter (1 år)  
 

17. Övriga ärenden 

18. Mötet avslutas  
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1.  Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna  

2.  Fastställande av röstlängd och dagordning  

3.  Val av ordförande att leda mötet 

4.  Val av två protokollförare 

5.  Val av två justerare tillika rösträknare 

 

6. Verksamhetsberättelse 2018 

Medlemmar och lotter 

Föreningen har totalt 175 lotter för uthyrning. Under odlingssäsongen var antalet medlemmar i 
föreningen 153 st, varav 23 arrenderar två lotter. Inför säsongen 2018 var det 18 medlemmar som 
lämnade föreningen och 17 nya medlemmar kom i stället. Under hösten blev 5 medlemmar 
uppsagda p.g.a. bristande skötsel av lotten, vilket resulterade i 6 lediga lotter. Antalet som står i kö 
för att få en lott i föreningen har vuxit under de senaste åren och vid årets slut stod 105 personer i 
kön, varav 11 är medlemmar som önskar ytterligare en lott.  

Styrelsens arbete 

Styrelsen och övriga förtroendevalda har under verksamhetsåret bestått av nedanstående personer:  

 Styrelse: Annika Bie (ordförande), Greta Smedje (medlemsansvarig), Iréne Remmel (kassör), 
Solveig Danielsson (sekreterare), Per Englund (övrig ledamot), Laitho ”Tao” Somjiit Karlsson 
(suppleant), Josefin Kollberg (suppleant). 

 Revisor: Kristiina Rovio ( ordinarie). Uppdrag som revisorssuppleant har varit vakant. 

 Valberedning: Margita Uggla (sammankallande), Thereza Nordlund. En plats har varit vakant 
eftersom valberedningen enligt föreningens stadgar ska bestå av minst tre ledamöter 

Under året har styrelsen haft nio protokollförda möten samt genomfört tre syner av området.  

Styrelsen har också haft en intern arbetsgrupp angående föreningens ordningsregler.  

Aktiviteter 

Enligt beslut på årsmötet 

 Vid årsmötet konstaterades en felaktighet i bokslutet och styrelsen fick i uppdrag att 
undersöka och redovisa vad den berodde på. Differensen berodde på att en faktura på grus 
bokförts på fel år, vilket redovisades skriftlig i föreningens nyhetsbrev. 

 Under 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och styrelsen fick i uppdrag att 
redovisa hur denna hanteras inom föreningen. Styrelsen har gått igenom 
Koloniträdgårdsförbundets informationsmaterial om GDPR och rutiner för hur föreningen 
hanterar personuppgifter har tagits fram. Vägledande vid arbetet har varit att endast absolut 
nödvändiga uppgifter ska samlas in och uppgifter som inte längre är nödvändiga ska tas bort 
så fort som möjligt. Under året har styrelsen arbetat för att uppfylla detta, bl.a. har gamla 
register och behörigheter till dessa rensats ut. Styrelsen har också tagit fram rutiner för 
information och samtycke. Information om att medlemsregistret hanteras enligt GDPR har 
lämnats i Nyhetsbrevet samt ges skriftligt när nya medlemmar antas. Information om att 
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köregistret hanteras enligt GDPR har lagts in på hemsidan i anslutning till formuläret för att 
ställa sig i kö.  

I verksamhetsplanen för 2018  

 Fokus på föreningen - hårdare regler kring osämja 
Styrelsen har under året arbetat med att söka förtydliga de ordningsregler som föreningen 
och medlemmarna har att följa, för att förebygga konflikter och underlätta styrelsens arbete 
med att se till att ordningsreglerna följs. Se vidare under rubrik "Regler och 
ordningsföreskrifter". 

 Fortsatt snigelbekämpning 
P.g.a. sommarens ovanligt varma och torra väder har denna uppgift inte behövts prioriteras 
under 2018. 

 Arbetsgrupp 
Styrelsen har haft en grupp av medlemmar som tagit hand om skötsel av gemensamma 
områden, nycklar, maskiner, eldning och vattnet. 

 Studier 
I verksamhetsplanen angavs att föreningen skulle försöka få igång en intern 
studieverksamhet men detta har inte hunnits med. I Nyhetsbrevet uppmanades 
medlemmarna engagera sig. SOS (odlingsnätverket Söder Om Söder) har anordnat 
föreläsningar arrangerade av FSSK (Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar) och 
Studiefrämjandet. I Nyhetsbrevet har informerats om nätverket och att dess möten är öppna 
för alla medlemmar. Medlemmar från styrelsen har detagit vid tre tillfällen. 

 Solenergi 
I verksamhetsplanen angavs att förutsättningar för att få bidrag till installation av solenergi 
skulle göras. Detta har dock ej hunnits med. 

Städ– och arbetsdagar 

Vi har haft två städ- och arbetsdagar på våren och två på hösten. Sammanlagt deltog 113 
medlemmar (våren 52, hösten 61) vilket var något fler än 2017 (98). 

Grindar justerades, viss röjning av uppsagda lotter, ogräsrensat stora gången, rödmålning av staketen 
m.m. På grund av oklart ansvarsförhållanden mellan föreningen och staden var vattnet inte påslaget 
vid vårstädningen och eldning av avfall kunde därför endast göras vid höststädningen. Då fanns också 
en container för skräp som inte kunde eldas. 

Vattnet 

Stockholms stad lämnade över ansvaret för föreningens vattenledningssystem hösten 2017. Rutiner 
kring påsättning och avstängning av vattnet har inte varit klara och ekonomin har varit svår att 
överblicka. Under 2018 har en bedömning av systemet gjorts och behovet av att avsätta medel för 
underhåll har uppskattats. Dessutom har akuta åtgärder (t.ex. läckande kranar) åtgärdats.  

Lottsyner 

Syn av lotterna genomfördes i juni och augusti med uppföljning i september. Sammanlagt skickades 
17 brev med anmärkningar ut i juni på grund av misskötta lotter varav 6 blev uppsagda efter synen i 
augusti. En lottinnehavare har endast kunnat nås genom delgivning. De vanligaste anmärkningarna 
gällde att lotten växt igen med mycket ogräs, att den såg skräpig ut samt inte använts för odling. 
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Kompostlimporna 

Många medlemmar har lagt växtmaterial på de gemensamma kompostlimporna men hel del material 
har också felaktigt lagts på eldningshögen. I en gemensam insats flyttade styrelsen 
kompostmaterialet från eldningsplatsen till limpan. I Nyhetsbrevet har information gått ut om hur 
man sköter en kompost. 

Eldningshögen 

Efter vårens uteblivna eldning fylldes eldningshögen på okontrollerat med allsköns skräp, möbler, ris, 
jord etc. Efter att styrelsen rensat ut diverse bråte, gjorde några personer i arbetsgruppen en rejäl 
insats och eldade upp hela högen i samband med höststädningen. 

Området 

Under våren 2018 tog kommunen ned hagtornsträden mellan område 1 och 2. Efter protester från 
föreningen har stadsdelsförvaltningen planterat nya träd,  6 lågväxande fruktträd, äpple (3 st), päron, 
plommon och körsbär. 

Stadens stora äppelträd beskars under året. 

Facebook 

Föreningen har en Facebooksida. Den är till för att föreningens medlemmar ska kunna dela tips, idéer 
och inspiration med varandra. Gruppen har f.n. 111 medlemmar. Under året har många olika 
odlingstips delats, såväl som information om kurser och olika odlingsevent. Facebook-gruppen har 
också peppat varandra innan och under städdagarna. Styrelsen har arbetat för att alla inlägg ska hålla 
en respektfull och god ton och inlägg som inte följt dessa ordningsregler har tagits bort.  

Regler och ordningsföreskrifter 

En grupp inom styrelsen bestående av Annika Bie, Greta Smedje och Irene Remmel har under hösten 
arbetat fram förslag till uppdaterade ordningsregler. Under arbetet har kontakter tagits med 
Stockholm stad, Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Snösätra Norra koloniförening och 
Koloniträdgårdsförbundet. En av arbetsgruppens medlemma har också gått kurs om "Stadgar och 
regler för styrelsemedlemmar" hos FSSK. Förslaget bifogas och föreläggs årsmötet 2019. 

 

 

Stockholm den 14 februari 2014 

 

Styrelsen för Föreningen Drevvikens Fritidsträdgårdar 

 

Annika Bie         Solveig Danielsson Per Englund                    Irene Remmel 

 

Greta Smedje  Josefin Kollberg Tao Somjit Karlsson 
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7. Fastställande av resultat- och balansräkning 
  

       

       Resultatrapport 

  

Resultat 2017 Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019 

Intäkter 
      Medlemsavgifter 

 
104 400 113 750 113 100 126 875 

Inträdesavgifter 
 

1 950 2 250 2 700 2 975 

Arrendeavgifter 
 

27 144 28 146 26 818 30 865 

Städavgifter 
  

14 700 15 000 9 900 9 000 

Försäljning av verktyglådor 
  

10 500 10 500 0 10 500 

Uthyrning maskiner 
 

550 1 000 100 0 

Bidrag 
  

377 350 0 0 

Köavgift 
  

0 0 0 5 000 

Öresutjämning 
 

0 0 0 0 

Summa intäkter 
 

159 621 170 996 152 618 185 215 

       Kostnader 
      Arrendeavgifter 

 
-30 906 -30 906 -30 191 -30 191 

Avgift FSSK 
  

-4 260 -4 290 -4 290 -4 710 

Avgift SFKF 
  

-30 290 -30 100 -31 445 -33 755 

Vattenförbrukning 
 

-13 864 -14 000 -19 998 -15 000 

Reparationer rör 
 

0 -10 000 -7 341 -25 000 

Förbrukningsmaterial 
 

-35 522* -14 000* -5 689* -6 000 

Övriga lokalkostnader 
 

-800 -1 000 -1 000 -1 400 

Verktyg/Maskiner 
 

0 0 0 -13 000 

Återbetalning nycklar 
 

0 0 -600 -600 

Latrin och (container) 
 

-12 441 -10 150 -8 442 -9 000 

Förtäring 
  

-6 889 -4 000 -5 383 -6 500 

Programvaror 
 

-3 972 -4 000 -4 272 -4 500 

Kontorsmaterial/porto 
 

-4 326 -4 650 -4 222 -4 500 

Webbhotell 
  

-1 438 -1 500 0 -1 500 

Avgifter plusgiro 
 

-1 131 -1 900 -1 120 -1 300 

Verktygslådor/Jord 
 

-10 500 -10 500 0 -10 500 

Arvode styrelse/revisorer 
 

-16 487 -20 000 -7 491 -20 000 

Övriga kostnader 
 

-10 161 -10 000 -10 793 -10 000 

Summa kostnader 
 

-182 987 -170 996 -142 276 -197 456 

       Årets Resultat   -23 365 0 10 342 -12 241 

 
* Inklusive verktyg/maskiner 
 

        



	
Balansrapport	

	

2017	

	

2018	

	Plusgiro	
	 	

63	357	
	

40	009	
	Bankkonto/Reparationer/vatten	 15	000	

	
50	000	

	Kontantkassa	
	

354	
	

545	
	Fordringar	på	medlemmar	 1	500	

	
0	
	Summa	tillgångar	

	
80	212	

	
90	554	

	
	 	 	 	 	 	 	Nyckeldepositioner	

	
1	200	

	
600	

	Övriga	skulder/Arvoden	
	

10	989	
	

11	589	
	Balanserad	vinst/förlust	

	
91	389	

	
68	023	

	Årets	resultat	
	

-23	365	
	

10	342	
	Summa	eget	kapital	&	skulder	 80	212	

	
90	554	

		

Kommentarer	till	resultat	2018	

Intäkterna	för	2018	stannade	på	152	618	kr	och	kostnaderna	stannade	på	142	276	kr.	Årets	
resultat	blev	10	342	kr.	

Vattenavgifterna	hamnade	över	budget	p.g.a.	att	sommaren	2018	var	extremt	varm.	Avgift	
för	påsättning	och	avstängning	av	vattnet	var	en	ny	avgift	fr.o.m.	2018,	på	1	060	kr.	

Vi	fick	åtgärda	en	vattenläcka	under	jord	och	en	del	akuta	åtgärder	av	läckande	vattenkranar	
gav	en	utgift	på	7341	kr.	

Utbetalningarna	för	arvoden	blev	lägre	än	beräknat	då	flera	avstod	arvode	för	
verksamhetsåret	2017.	

	

Kommentarer	till	budget	2019	

Under	2019	måste	vi	byta	packningar	på	alla	våra	vattenkranar,	en	utgift	som	uppskattats	till	
25	000	kr.	

Vi	måste	uppdatera	vår	maskinpark	med	en	gräsklippare,	motorsåg	och	en	handgräsklippare,	
en	utgift	på	sammanlagt	ca.	13	000	kr.	

Föreningens	ökade	kostnader	för	reparation	och	underhåll	av	vattenledningssystemet	bidrar	
till	att	budgeten	visar	ett	underskott	på	drygt	12	000	kr.		
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8. Revisors berättelse
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9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning  

11. Behandling av motioner och förslag 
a) Verksamhetsplan 2019 
b1)  Motion om solpaneler för laddning av verktyg 
b2)  Motion om att använda sjövatten för bevattning 
b3)  Motion om bidrag för bikupor 
c)    Revidering av föreningens ordningsregler 
d)    Avgifter 2020 

 

11 a. Verksamhetsplan för 2019 

Viktiga datum 

4-5 maj Vårens städdagar klockan 10.30 till ca 14.30. 

15 juni Det här datumet ska din lott vara iordningställd och i gott skick för den första synen som 
styrelsen är ålagd att göra. 

5-6 oktober Höstens städdagar 10.30 till ca 14.30. 

 

Aktiviteter 

1. Styrelsen vill miljödiplomera vår förening. Om årsmötet beslutar detta kommer vi ansöka om 
miljödiplomering hos Koloniträdgårds förbundet. Vi kommer starta med att bilda en studiecirkel av 
föreningsmedlemmar som första steget i miljödiplomeringen. 

De grundläggande tankarna i miljödiplomeringen är att 

 Utnyttja resurser effektivt och minimera användning av ändliga resurser. 

 Minimera spridning av miljöskadliga ämnen. 

 Värna naturens mångfald och kretslopp. 

 Skapa en god livsmiljö. 

"Miljödiplomera din förening! 
Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i koloniträdgårdsföreningarnas verksamhet. 
Koloniträdgårdsföreningar har alla möjligheter att vara föregångare och föredömen i miljöarbetet i 
sin kommun/stadsdel. Här finns engagerade och kunniga medlemmar och en verksamhet som i sig är 
positiv för miljön. Ett engagemang som är till nytta för föreningen och dess medlemmar men också 
samhället i övrigt och som i sin tur kan ge ringar på vattnet till andra. 
 Genom Miljödiplomeringen har föreningarna ett verktyg, en pedagogisk vägledning för 
det egna miljöarbetet. Detta ger goodwill åt föreningen och stärker dess ställning. Det är också viktigt 
för att visa på koloniområdenas berättigande i städer och tätorter. 
 Miljödiplomeringen är upplagd så att föreningen stegvis kan förbättra sitt arbete för 
miljön. Föreningen ska först uppnå en obligatorisk nivå som ger det första diplomet. I den nivån ingår 
bl.a. gemensamma regler för ekologisk odling och kompostering. Därefter går man vidare till högre 
nivåer genom att samla poäng för åtgärder inom följande områden: organisation, odling, biologisk 
mångfald, vatten och avlopp, energi och material samt transport och maskiner." 
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Diplomeringen sker stegvis allteftersom man uppnått en nivå. Man lägger upp en plan på 3 år för att 
hela området ska hinna uppnå grundnivå. Det går också att diplomera delar av föreningen under 
tiden man arbetar med hela föreningen. Vi får stöd av Koloniträdgårdsförbundet som har arbetat 
fram materialet tillsammans med Föreningen Stor-Stockholm koloniträdgårdar och Skarpnäcks 
stadsdelsförvaltning. Flera av våra grannkoloniområden är miljödiplomerade på grundnivå och högre. 
Du kan läsa mer om miljödiplomeringen på kolonitradgardsforbundet.se samt ladda ner materialet. 

2. Styrelsen kommer att lägga ner den allmänna komposten. Erfarenheten visar att den allmänna 
komposten fortsätter att växa eftersom färdig kompost inte användas som jordförbättring på den 
egna lotten, vilket var grundförutsättningen då den skapades. När man ska bli miljödiplomerad ingår 
att var och en har sin egen kompost. 

3. Styrelsen kommer att uppmärksamma det egna ansvaret för upprätthållande av gången utanför 
lotten. Den ska vara tillräckligt bred för att mötas och en skottkärra ska bekvämt kunna köras. Den 
ska vara fri från ogräs eller kortklippt. 

4. Nyhetsbrevet kommer fortsätta att komma efter varje styrelsemöte under odlingssäsongen med 
information om vad som pågår och uppmuntran att återkoppla till styrelsen om vad som helst. 

5. Styrelsen föreslår att vi fortsätter med en obligatorisk städdag. Vid årsmötet 2018 beslöts att 
införa två städdagar per år fr.o.m. 2019. Under städdagarna kommer ca 30-40 medlemmar, vilket är 
lagom många att hålla igång med arbete. Vid en dubblering av antalet deltagare skulle det bli svårt 
att organisera arbetet på ett effektivt och meningsfullt sätt. 

6. Styrelsen kommer att arbeta med processen för anmärkningar till dem vars lott inte är i tillräckligt 
gott skick vid de syner som styrelsen har att göra. Brevet med anmärkningar kommer att omarbetas 
och styrelsen kommer att följa upp att en förändring sker på lotten efter två veckor. Vid upprepad 
anmärkningar kan man bli uppsagd från sin lott. Naturligtvis tas hänsyn till om det finns särskilt skäl, 
t.ex. sjukdom, till att lotten är eftersatt. 

7. Mejl om SoS kostnadsfria föreläsningar kommer att skickas till alla medlemmar. 

8. Nya medlemmar kommer att bjudas in till en informationsträff där vi går igenom våra stadgar och 
ordningsregler, ger information om odling i form av broschyrer och annat som pågår i vår förening. 

9. Material via e-post. Styrelsen vill fortsättningsvis skicka allt material, inkl. årsmöteshandlingar, per 
e-post till alla medlemmar som har sådan. Våra kostnader kommer minska liksom belastningen på 
miljön. 

10. Vinbärskvalster. Styrelsen kommer kontrollera alla vinbärsbuskar för att leta efter vinbärskvalster 
på under våren. 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta enligt ovan 

 

11b. Motioner 
 
11 b1) Motion om solpaneler för laddning av verktyg 
 
Det skulle vara bra om vi lottinnehavare kunde ladda våra batteridrivna verktyg om de laddas ur 
under arbete, så att vi kan fortsätta det arbete vi höll på med.  
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Det enklaste vore att sätta upp solpaneler på taket till Röda stugan. Laddningsskåpet kunde ha 
samma nyckel som till redskapsboden. Det finns olika storlekar på solpaneler och kostnaderna ser ut 
att hålla sig kring 5 000 kr plus installation. 
 
Föreslår att styrelsen undersöker detta. 
 
Ulla Qvickström 
Lott 132 
 
Styrelsens förslag: 
Om årsmötet bifaller styrelsens förslag om att ansöka om miljödiplomering kommer det ingå att 
undersöka hur vi bäst kan välja miljövänliga drivmedel överlag.  
 
Om årsmötet inte bifaller förslaget om miljödiplomering föreslår styrelsen att det görs en förfrågan 
till medlemmarna om hur många som skulle behöva ladda maskiner när de är på lotten, och därefter 
görs en bedömning om vi ska installera solpaneler. 
 
 
11 b2) Motion om att använda sjövatten för bevattning 
 
Återkommer till min motion 2018 om möjligheten att använda sjövatten till bevattning av 
"dekorationsväxter" alltså ej ätbart. 
 
Pumphuset skulle kunna drivas av el från solpanelerna. Den kostnaden kan vägas mot 
vattenkostnaden till kommunen. Det är vansinnigt att vattna med renat vatten. 
 
Föreslår att samma personer som undersöker motion 11a även får detta ärende. 
 
Ulla Qvickström 
Lott 132 
 
Styrelsens förslag: 
Det är i princip en mycket bra idé att ta vatten från närliggande sjö, men som styrelsen påpekade i 
sitt svar till motionen föregående år så finns det farhågor angående Drevvikens vattenkvalitet. Det 
kan inte bli aktuellt att bevattna delar av lotten med vatten som inte lämpar sig för odling av 
grönsaker. Vid en ekologisk odling tillämpas växelbruk som innebär att jorden gynnas av att byta 
växer varje år. Dessutom skulle eventuella gifter i vattnet kunna spridas till andra delar av 
odlingslotten. 
 
Om årsmötet bifaller styrelsens förslag om att ansöka om miljödiplomering kommer det ingå att 
undersöka om det finns lämplig alternativ bevattning som är mer miljövänlig, t.ex. vatten från 
Drevviken 
 
Om årsmötet inte bifaller förslaget om miljödiplomering föreslår styrelsen att frågan om Drevvikens 
vattenkvalitet ändå undersöks närmare. Därefter återkommer styrelsen med förslag till fortsatt 
hantering av motionen. 
 
 
11 b3) Motion om bidrag för uppsättning av bikupor 

Vi skulle vilja sätta upp bikupor på Drevvikens odlingsområde. Syftet är att öka bibeståndet i världen 
och gynna pollineringen i våra trädgårdar. 
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Vi börjar med ett samhälle och kan så småningom kanske utöka. Det är också ett  bra sätt att lära oss 
mer om biodling och fler av medlemmarna kan kanske tänkas vara intresserade av detta? 

Vi äskar ett bidrag på 5 000 kr för uppstart av bigård. 

Elisabeth Frykegård Pia Ericson 
lott 14  lott 22 
 
Styrelsens förslag: Styrelsen ser positivt på att medlemmar tar initiativ till bikupor och bisamhällen i 
närheten av våra lotter, men ser inte att föreningen i nuläget kan stå för kostnader för sådana. 
Frågan kan dock aktualiseras igen om föreningen blir miljödiplomerad.  

 

11c. Revidering av föreningens ordningsregler 

11 c1. Bakgrund 
Som styrelsen informerat om i flera nyhetsbrev så har vi under 2018 arbetat med att se över 
föreningens ordningsregler för området. Syftet är att se till att reglerna är i samklang med vad som 
krävs av lagstiftning och kommunens regelverk och att underlätta bedömningen av hur området och 
lotterna sköts. Styrelsen har ju att gå syn på området för att kontrollera att ordningsreglerna för 
området följs. Det är en svår och grannlaga uppgift. Reglerna är ibland allmänt hållna och kräver ett 
påtagligt mått av bedömning i det enskilda fallet. Andra regler är tydliga men har inte följts på många 
år, varför man kan undra om de fortfarande gäller. Vid arbetet har vi haft kontakt med representanter 
för Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK) och Stockholms Stad. En av styrelsens 
representanter har också gått kurs hos FSSK angående regler och avtal.  

Allmänt om ordningsregler: Kommunen upplåter mark för odlingslotter, via föreningen. Det finns ett 
avtal mellan kommunen och föreningen som reglerar bl.a. hur odlingslotterna ska anordnas och 
skötas. Föreningen har att se till att området och lotterna sköts i enlighet med reglerna. Kommunen 
har upprättat standardregler. Föreningen har att följa dessa men kan komplettera dem med 
ytterligare ordningsregler. Dessa ska i så fall granskas och godkännas av kommunen. Vår förening har 
under senare år haft ganska allmänt hållna ordningsregler.  

Inom kommunen har man konstaterat att standardreglerna inte följs på många områden och att 
kolonirörelsens grundläggande värderingar tycks ha kommit i skymundan. Kommunen håller därför på 
och uppdaterar sina standardregler. Arbetet kommer möjligen att vara klart under 2019. Enligt den 
information styrelsen fått är det knappast aktuellt med några lättnader eller större frihet för den 
enskilda föreningen eller medlemmen. 

Styrelsen har tagit fram förslag till reviderade ordningsregler, vilka presenteras i sin helhet mot slutet 
av detta dokument. Vissa av förslagen kan uppfattas som känsliga varför de presenteras och 
motiveras närmare först. Det gäller  

 vad som ska avses med att lotten ska vara uppodlad, 

 vad som krävs för att en lott ska anses vara vårdad, 

 avstånd och höjd för byggnation och växtlighet för att inte grannlott ska bli störd, 

 antal träd på en lott, 

 byggnationer såsom vind- och regnskydd, plank o.d., 

 staket och häckar. 

Lotten är avsedd för odling: I föreningens befintliga ordningsregler anges att lotten ska vara 
”uppodlad”. I standardreglerna anges att ”del av lotten som används som sittplats och för gräsmatta 
får bara uppta en mindre del av lotten, cirka 10-15 kvm. Trädäck om maximalt 15 kvm anläggas”. 
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Däremot finns inga tydliga regler angående vad som får odlas. Såväl köks- som prydnadsväxter och 
annat är OK. Styrelsen anser dock att det kan vara problematiskt med många träd på en lott. Vid ett 
byte av lottinnehavare kan det vara svårt att ställa lotten i ordning för att möjliggöra odling av 
köksväxter och andra. Styrelsen föreslår att maximalt 30 kvm av lotten får avsättas för sittplats, 
pergola, trädäck och gräsmatta. Styrelsen föreslår att på en lott få endast ett fåtal träd finnas. 

Städat och vårdat skick: I såväl avtalet mellan kommunen och föreningen, föreningens stadgar och i 
avtalen mellan föreningen och den enskilda medlemmen anges att området och lotterna ska hållas "i 
städat och vårdat skick.” Vad detta innebär kan man kanske ha olika uppfattning om men i 
kommunens standardregler anges: ”Odlingarna ska i möjligast mån hållas fria från ogräs, liksom 
gångar mellan olika lotter. Blast, ogräs och liknande ska samlas i kompost eller föras till anvisad plats. 
Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp.” I föreningens befintliga ordningsregler 
anges att lotten ska vara ”se vårdat ut. Det får till exempel inte finnas ogräs som kan sprida sig över till 
grannar och över området”. Med det senare avses främst fröogräs som sprids med vinden och 
rotogräs nära gräns mot annan lott. Styrelsen föreslår en formulering såsom ”Ogräs tas bort eller 
hålls efter så att det inte sprids till omgivningen. Rotogräs hålls efter särskilt vid gränsen till 
angränsande lotter. För fröogräs bör vissnande blomställningar tas bort på hela lotten. Detsamma 
gäller invasiva arter såsom lupiner. Gräsytor bör klippas återkommande under odlingssäsongen. 

Hänsyn till varandra: En självklar utgångspunkt är att vi alla tar hänsyn till varandra och anordnar och 
använder vår lott på sådant sätt att andras möjlighet att odla inte försämras, t.ex. genom skuggning 
eller att rötter växer in på grannlott. Det finns en rad regler som tar upp detta. I standardreglerna 
anges t.ex. att spaljéer för växter och liknande inte får medföra några hinder för andra odlare och att 
höga växter inte planteras så att omgivande lotter skuggas. I föreningens ordningsregler anges att 
vind- och regnskydd inte får uppföras på ett sätt som stör omgivningen. Även reglerna om att inte 
sprida ogräs handlar ju om att ta hänsyn till varandra. Däremot anger reglerna få tydliga generella 
riktvärden i form av avstånd, höjder o.d. för plantering och byggnation. Sådana tydliga mått skulle 
kunna förenkla för både odlare och styrelse. Samtidigt finns risk att de i onödan begränsar 
möjligheten att anpassa lotten efter de lokala förutsättningarna. Styrelsen föreslår därför att 
styrelsen även fortsättningsvis har mandat att tolka om det föreligger en störning för annan 
odlare. Vid bedömningen bör styrelsen höra synpunkter från de medlemmar som berörs. Varje 
medlem som önskar anlägga något som eventuellt skulle kunna medföra sådan störning ska först 
stämma av frågan med berörd granne och styrelsen. 

Byggnad får inte uppföras på odlingslott. Detta anges såväl i avtalet mellan kommunen och 
föreningen som i standardreglerna och i arrendekontraktet mellan föreningen och den enskilda 
medlemmen. Vad utgör då byggnad? Enligt plan- och bygglagen är ett regn-/vindskydd med fast tak 
en byggnad. Det innebär att den skiss till vindskydd som föreningen rekommenderat under ett antal 
år inte är i enlighet med villkoren för området, trots eventuellt tidigare löfte från stadsdelen. Även 
växthus utgör en byggnad, om det inte monteras ned över vintern. 

Endast byggnationer som inte kräver bygglov kan komma ifråga på odlingslotter. Det innebär t.ex. att 
plank får vara högst 1,1 m. Stockholms stad har gett ut riktlinjer för ”smärre byggnation” för 
odlingslotter. Riktlinjerna kan sammanfattas i orden "lågt och luftigt". Det anges att spaljé runt 
uteplats får vara max 1,5 m hög och får inte kläs in. Pergola får vara max 1,8 m hög och maximalt 6 
kvm till ytan. Det kan förses med ett löstagbart tak av t.ex. segelduk, som tas ner över vintern. 
Trädäck får vara maximalt 15 kvm. Styrelsen föreslår att tills vidare får endast pergola som uppfyller 
gatu- och fastighetskontorets riktlinjer uppföras som vind-/regnskydd. Förslaget omfattar inte 
befintlig byggnation och byggnader. 
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Pergola 

Odlingslott får inte inhägnas med staket eller annat stängsel. Häck får vara maximalt 1,1 m mot 
entrésidan. Detta anges i kommunens standardregler. Kommunen ser koloniområdena som en 
variant på stadens parker och de ska därmed vara tillgängliga för allmänheten att vandra i. I det ligger 
att man fritt ska kunna se in på lotterna från gångstråken inom området. Låga "prydnadsstängsel” kan 
möjligen accepteras. I de ordningsregler som föreningen har anges att staket är tillåtet , men får inte 
störa grannar. I det ligger att staket inte får minska grannars möjlighet att utnyttja sin lott, t.ex. genom 
att staket skuggar. I vår förening är en del lotter helt inhägnade och ibland också försedda med lås. En 
del lotter har höga häckar eller annan tät växtlighet för att förhindra insyn. Det är uppenbart att detta 
inte alls rimmar med kommunens uppfattning om att koloniområdena ska vara inbjudande för alla. 
Styrelsen föreslår att nya staket/stängsel får vara högst 1,1, m höga. Detsamma gäller häck eller 
annan tät växlighet mot gångstråk. Förslaget omfattar inte befintlig byggnation eller häckar. 

 

11 c2. Förslag till reviderade ordningsregler för Föreningen Drevvikens Fritidsträdgårdar 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att följande förslag till ordningsregler ersätter dokumentet 
"Regler och ordningsföreskrifter" från 2013. 

Lotten är avsedd för odling. Maximalt 30 kvm av lotten får avsättas för sittplats, pergola, trädäck och 
gräsmatta. På en lott få endast ett fåtal träd finnas. 

Medlem ska ordna och använda sin lott med hänsyn tagen till andra odlare och omgivningen. Varje 
medlem som önskar anlägga något som eventuellt skulle kunna medföra störning (t.ex. skuggning) 
ska först stämma av frågan med berörd granne och styrelsen. Styrelsen har mandat att tolka om det 
föreligger en störning för annan odlare. Vid bedömningen bör styrelsen höra synpunkter från de 
medlemmar som berörs.  

Lotten ska hållas i städat och vårdat skick. Ogräs ska tas bort eller hållas efter så att det inte sprids 
till omgivningen. Rotogräs ska hållas efter särskilt vid gränsen till angränsande lotter. För fröogräs bör 
vissnande blomställningar tas bort på hela lotten. Detsamma gäller invasiva arter såsom lupiner. 
Gräsytor bör klippas återkommande under odlingssäsongen. Lotten får inte användas för upplag av 
skräp. 

Medlem ska hålla gångväg i anslutning till sin lott vårdad och framkomlig. Gång ska vara minst så 
bred att det går att komma fram med en lastad skottkärra. 
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Endast byggnationer som inte kräver bygglov får uppföras. Ny pergola får vara maximalt 1,8 m hög 

och maximalt 6 kvm till ytan. Det får inte har fast tak men kan förses med ett löstagbart tak av t.ex. 

segelduk, som tas ner över vintern. Nytt plank får vara högst 1,1 m högt. Nya staket/stängsel runt 

odlingslott får vara högst 1,1, m höga. Detsamma gäller häck eller annan tät växlighet mot gångstråk.  

Vårarbetet på lotten ska påbörjas i så god tid att lotten i huvudsak är iordningställd och städad den 
15 juni. Efter odlingssäsongen ska lotten städas upp före den 1 december. 

Vi odlar ekologiskt utan konstgödsel. Kemiska bekämpningsmedel och gifter är inte tillåtet att 
använda.  

Vattning. Inom området finns ett flertal vattenposter. Se till att marken nedanför och kring kranarna 
inte blir dränkt vid vattenhämtning eller när du kopplar en slang. Ta bort slangen när du har vattnat 
klart så att andra odlare kommer åt. Du får inte lämna slang eller spridare utan uppsikt. 

Kompost. Kompostera gärna trädgårdsavfall på din egen lott men tänk på att ordna och sköta 

komposten så att den inte lockar t.ex. råttor, sniglar och ormar. Det är inte tillåtet att lägga avfall 

någon annan stans på eller i anslutning till området. 

Eldning är endast tillåten vissa veckor höst och vår, i samband med städdagarna och om vädret 

tillåter. Avfall som ska eldas bör förvaras på egen lott fram tills städdagarna. 

Sopor. Hushållsavfall och annat avfall som inte ska eldas måste var och en själv ta med sig från 

området. Det finns ingen gemensam soptunna. 

Området ska vara lugnt och trivsamt. Man ska inte vara högljudd eller spela musik e.d. så att 
omgivningen störs. Det är inte tillåtet att gena över eller gå in på annans lott utan inbjudan, det gäller 
även barn och husdjur.  

Sällskapsdjur. Det är tillåtet med sällskapsdjur på lotten, men du ska ha sådan tillsyn av djuret att 
inga andra odlare utsätts för obehag. Hundar ska vara kopplade utanför lotten. 

Övernattning. Det är inte tillåtet att övernatta på området. 

Grindar och staket runt området. Grindarna till området ska hållas stängda utom när du lastar i och 
ur saker till din odlingslott. Meddela styrelsen om du ser någon grind eller ett staket som är trasigt. 

Parkering får endast ske på p-platserna, inte på ängar eller vägar. 

Verktygsförråd och dass. Redskap och verktyg som föreningen har kan lånas. De ska användas 
varsamt och återlämnas rengjorda och i gott skick samma dag du lånar dem. Nyckel till förråden går 
även till föreningens enkla dass. Lås förråden och dass när du lämnar dem. 

Hyra av maskiner. För att få låna föreningens maskiner (jordfräs, elverk, flismaskin och grästrimmer) 
måste medlem först få en introduktion i hur den fungerar. Maskinen ska återlämnas samma dag som 
den lånas väl rengjord och i gott skick. Kostnad för hyra är 50 kronor per maskin och gång. 
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11d. Avgifter 2020 

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter vad gäller: 

 Städavgift, 300 kr per utebliven städdag 

 Inträdesavgift, 175 kr 

 Arrendeavgift, 1:59 kr per kvadratmeter 

 Köavgift, 150 kr 
 

Styrelsen föreslår höjd avgift vad gäller: 

 Medlemsavgift, från 725 kr till 925 kr per lott 

Föreningen behöver fondera medel för underhåll och reparation av vattenledningsnätet, vilket bidrar 
till att budgeten för 2019 visar ett underskott. Idag betalar en medlem, som har en lott på 100 kvm, 
884 kr/år. Av den avgiften går 215 kr till FSSK och 35 kr till Koloniträdgårdsförbundet, arrendeavgift 
159 kr, föreningens försäkring 16 kr/lott. Summan av fasta avgifter är alltså 424 kr. Kvar finns 459 kr 
till föreningens rörliga kostnader. Styrelsens förslag på höjning skulle innebära 659 kr till dessa. 

 

12. Fastställande av belopp för arvoden 

13. Budget för 2019 (se punkt 7) 

14. Val av styrelsemedlemmar 
a)  Val av kassör (2 år) 
b)  Val av två ordinarie ledamöter (2 år) 
c)  Val av suppleanter (1 år) 

15. Val av revisorer 
a)  Val av två revisorer (1 år) 
b)  Val av två revisorssuppleanter (1 år) 
 

16. Val av valberedning 
Val av tre ledamöter (1 år)  

17. Övriga ärenden 

18. Mötet avslutas 


