
Föreningen Drevvikens Fritidsträdgårdar  

Nyhetsbrev april 2022 
 

Välkommen till ett nytt odlingsår. Coronarestriktionerna har upphört, dagarna blir ljusare och snart 

försvinner den sista snön och tjälen går ur jorden.  

 

Årsmöte söndag 24 april 13.00 Folkets Hus Bagarmossen 

 

- Från och med 12.30 dukar vi upp ett härligt fika och knytis med kakbuffé. Alla medlemmar är 

välkomna att baka eller köpa med sig något att bjuda på. Styrelsen fixar dryck. Mellan 13.00-15.00 

håller vi årsmöte och i år har vi hjälp av Lennart Pöppel från Stockholms Koloniträdgårdar som 

ordförande. 

 

- För att veta hur många som kommer behöver alla medlemmar föranmäla sig till 

styrelsen@drevviken.nu senast fredag 22 april 

- Vi har tyvärr inte möjlighet att trycka ut alla årsmöteshandlingar på papper. Det blir väldigt dyrt för 

föreningen och inte särskilt miljövänligt. Styrelsen rekommenderar att varje medlem själv tar ansvar 

för att kunna läsa årsmöteshandlingarna på laptop, läsplatta eller egen utskrift. För de medlemmar 

som saknar denna möjlighet kan styrelsen ombesörja utskrift ifall ni anmäler detta till 

styrelsen@drevviken.nu senast 22 april. Alla handlingar har mejlats ut samt finns på hemsidan 

www.drevviken.nu  

 

- Under §11 Motioner och verksamhetsberättelser har vi 18 motioner att diskutera. Styrelsen 

kommer därför att rekommendera årsmötet ett vanligt förfaringssätt för att undvika att årsmötet 

drar ut på tiden och måste ajourneras p.g.a. begränsningar i lokalbokningen: 

 

Motionerna diskuteras gemensamt 

Varje medlem har till maximalt 3 inlägg var under §11:  

Inlägg 1: 5 min 

Inlägg 2: 3 min 

Inlägg 3: 1 min 

Detta är framförallt en demokratifråga eftersom så många medlemmar som möjligt ska kunna få 

möjlighet att yttra sig. Förbered därför gärna era inlägg och yrkanden i förväg. OBSERVERA! Detta är 

ett förslag som styrelsen överlämnar till årsmötet. Synpunkter och beslut tas på årsmötet. 

 

Ny mejladress 

Föreningen har ändrat kontaktuppgifter till styrelsen och den korrekta adressen är: 

styrelsen@drevviken.nu  

(Följande gamla adresser är borttagna och fungerar inte längre: 

styrelse@drevviken.nu, ordforande@drevviken.nu). 

Fler kontaktuppgifter finns på www.drevviken.nu 
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Ej tillåtet att arrendera odlingslotter/stugor i flera föreningar 
Odlingsintresset i Stockholmsregionen har de senaste åren vuxit explosionsartat. Rekordmånga står i 

kö för att finna en plätt att kunna förverkliga sina gröna fingrar och odlingsdrömmar. Det är därför 

inte tillåtet att ha flera olika odlingslotter/stugor i flera olika föreningar, exempelvis en odlingslott 

här i Drevviken samt en kolonistuga någon annanstans. Vi ber därför alla berörda medlemmar att se 

över detta så att ni omedvetet bryter mot stadgarna. 

Inget gemensamt inköp av jord i år 
Förra året använde sig föreningen av Close by:s obemannade jordbutik (kanske minns ni alla pallar 

som stod på parkeringen). Tyvärr var det alltför många som inte swishade för jordsäckarna och vi kan 

därför inte använda oss av företaget igen. Styrelsen har i dagsläget inte kapacitet och möjlighet att 

själva sköta jord-distribuering. Vi vet att flera medlemmar uppskattar hjälp med jordinköp och 

uppmuntrar därför medlemmars egna initiativ. Exempelvis kan grannar gå ihop och göra inköp 

tillsammans. På så sätt hjälper vi varandra och de medlemmar som har svårt att själva transportera 

jordsäckar ut till området. Ett tips på bra kvalitetsjord är Tälje Trädgårdsprodukter, 08- 550 981 

35,  www.taljetradgardsprodukter.se De kör ut jord i vårat område.  

 

/Hälsar Styrelsen 
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