
  

   

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 

FÖRTROENDEVALDA  fr.o.m. årsmötet 2020 
Styrelse 
 Ordförande Örjan Sjödin Skarpnäck 

 Vice ordförande Linnea Öst Årstafältet 
 Kassör Anne-Marie Frid Skarpnäck 
 Sekreterare Conny Mörke Snösätra Norra 
    Ledamot Lisa Fagerlind Sundby 
 Ledamot Michele Micheletti Söderbrunn 
 Ledamot Annelie Månsson Listudden  
 Ersättare Christian Björk Dianelund  
    Ersättare Estelle Conraux Södra Årstalunden  

 Ersättare Stig Olsson (bitr sekr) Sundby  

Revisorer 
 Revisor Erica Bäckström  Nibbla 
 Revisor Mona Löchen Skrubba   
 Ersättare Kerstin Keller Linnea   
 Ersättare Per Lindberg   Hammarbyhöjden 

Förbundsrådet 
 Ledamot Lisa Fagerlund Sundby 
 Ledamot Anne-Marie Frid Skarpnäck 
 Ledamot Mona Löchen Skrubba 
 Ledamot Michele Micheletti Söderbrunn 
 Ledamot Annelie Månsson Listudden 
 Ledamot Conny Mörke Snösätra Norra 
 Ledamot Lennart Pöppel Odlaren 
 Ledamot Linnea Öst Årstafältet 
 Ersättare Estelle Cornaux Södra Årstalunden 
 Ersättare  Mattias Ljunggren Skarpnäck  
 Ersättare Stig Olsson Sundby  

Valberedning inför årsmötet för 2020      
 Lennart Pöppel (sammankallande) Odlaren  !
 Lennart Arkelid  Skarpnäck 
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 Laurel Ekström  Gubbkärret 
 Lena Israelsson  Tanto Norra 

Kommittéer (sammankallande och adjungerade utsedda av styrelsen) 
Fritidsträdgårdskommittén 
 Estelle Conraux (sammankallande)         Södra Årstalunden   
 Suzanne Kolare         Täppan !
 Cecilia Raldén           Gubbkärret 
 Irene Remmel  Drevviken 
 Conny Mörke (adjungerad) Snösätra Norra  
  
Informationskommittén 
 Linnea Öst (sammankallande) Årstafältet 
 Marita Anundi Magnusson  Orhem Trekanten 
 Lennart Engstrand Skarpnäck 
 Anna Greta Stenung Tanto Mindre 
 Laurel Ekström (adjungerad fr.o.m. dec 2020) Gubbkärret 

Miljökommittén 
 Annelie Månsson (sammankallande) Listudden 
 Agneta Bergström  Gubbängen 
 Helene Karlsson Eklundh Eriksdalslunden 
 Anette Svedberg Enskede Gård 
 Lena Öberg Gubbängen 

Stugföreningskommittén 
 Stig Olsson (sammankallande) Sundby 
 Lennart Arkelid Skarpnäck 
 Berth Erlandsson Eken 
 Mattias Ljunggren Skarpnäck 
 Ulf Vallenor Eken 
 Lennart Pöppel (adjungerad) Odlaren 

Utbildningskommittén 
 Michele Micheletti (sammankallande) Söderbrunn 
 Christina Björklund Orhem Trekanten 
 Connie Buchheim Listudden 
 Karin Garmer Söderbrunn 
 Marianne Walthén-Erixon Tanto Södra 
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Värderingskommittén 
 Lisa Fagerlind (sammankallande) Sundby 
 Mattias Ljunggren Skarpnäck 
 Torbjörn Röjder Södra Årstalunden 
  Göran Ståhl  Skrubba 
 Tommy Ståhl Iris 
  
Forum för Koloniträdgårdar (utsedda av styrelsen) 
 Örjan Sjödin Skarpnäck 
 Mikael Ljung Riksby (t.o.m. 200805) 
 Vid behov har även sakkunniga i respektive fråga deltagit. 

MEDLEMSFÖRENINGAR  
Vid årsskiftet var 71 koloniträdgårdsföreningar med ca 7.100 medlemmar anslutna till 
Stockholms Koloniträdgårdar. Av dessa föreningar har 40 enbart odlingslotter, 25 enbart 
stuglotter och 6 både odlings- och stuglotter. 20 är miljödiplomerade och 5 har påbörjat 
detta arbete. 

FÖREGÅENDE ÅRSMÖTE 
Årsmötet för 2019 senarelades till följd av pandemin och genomfördes digitalt den 6 au-
gusti. 49 ombud från 29 föreningar deltog.Ordförande var Pierre Gräff, Koloniträdgårds-
förbundet, och Ingvar Högström, Skarpnäck, var sekreterare. Avgående ledamöter av-
tackades. 

STYRELSENS ARBETE 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten, fr.o.m. mars digitalt p.g.a. pan-
demin. Ersättarna har deltagit.  
  Årsmötet 2019 ändrade kommittéernas antal och indelning. I kommittéerna planerar 
aktiviteter och förbereder frågor som därefter behandlas av styrelsen, och deras arbete 
redovisas nedan. På hemsidan läggs aktualiteter som berör medlemsföreningarnas 
medlemmar ut under ”Styrelsen informerar”, och medlemsföreningarnas styrelser infor-
meras genom ”Stockholms-Kolonisten” samt under hemsidans ”Styrelseinlogg”.  
   Pandemin har förhindrat aktiviteter som ordförandeträffar, föreningsbesök m.m. 

Regionens rådgivning 
Under 2020 har Lennart Pöppel på styrelsens uppdrag varit ideell rådgivare, och har 
biträtt styrelserna i Larsboda, Husby Gård, Solvalla, Stugängen, Eriksdalsunden, Rid-
dersvik och Akalla i olika föreningsärenden. Därutöver har han medverkat som ordfö-
rande vid föreningars årsmöten och svarat för rådgivningsärenden per telefon och e-
post. Han har också representerat Stockholms Koloniträdgårdar vid förhandlingar med 
Stockholms stad, bl.a. gällande Solvalla och Riddersvik. 
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Information och stöd till medlemsföreningar  
Stockholms Koloniträdgårdars ambition är dels att informera alla medlemsföreningar om 
vår verksamhet, dels att förmedla grundläggande kunskaper till stöd för föreningarnas 
egen verksamhet. Regionstyrelsen medverkar gärna vid medlemsföreningars möten för 
att diskutera, informera och stötta. Vid sådana möten kan frågor som rör t ex lagstift-
ning, arrendeavtal, hot mot föreningarnas existens p.g.a. stadens planer på bostads-
byggande diskuteras, och tvister i olika ärenden behandlas.  
    Förfrågningar från föreningsstyrelser och enskilda kolonister kan gälla allt från enkla-
re föreningsfrågor till värderingsfrågor och komplicerade juridiska funderingar. Många 
kan besvaras direkt av ordföranden eller någon annan i styrelsen, andra behandlas av 
kommittéerna. Ärenden som gäller avancerad juridisk rådgivning kräver kontakt med 
Koloniträdgårdsförbundet eller med stadens tjänstemän och politiker via t.ex. Forum för 
Koloniträdgårdar. På Stockholms Koloniträdgårdars hemsida finns mycket information 
att hämta, och den som vill bli kolonist i Stockholm hittar kontaktuppgifterna till alla med-
lemsföreningar där. 

Forum för Koloniträdgårdar 
Under årets 3 möten med staden har de flesta förvaltningar deltagit. Frågor som disku-
terats är bl.a. växthus, odlingstunnlar, vattenledningar, odlade ytor. Inga beslut har ännu 
fattats. 
  
Kolonisternas Hus-gruppen 
Årsmötet 2020 beslutade uppdra åt styrel- 
sen att ytterligare utreda husets framtid.  
Arbetsgruppen har bestått av Michele  
Micheletti (sammankallande), Lennart  
Arkelid, Christian Björk, Ingvar Högström  
och Örjan Sjödin, och resultat redovisas  
i en rapport till årsmötet. 

Markgruppen 
Arbetsgruppen har bestått av Anne-Marie Frid (sammankallande), Lars Andersson 
(t.o.m. maj 2020), Lennart Arkelid, Ingvar Högström och Örjan Sjödin. Under året har 
gruppen mötts 5 gånger för att utröna möjligheterna för att nya koloniträdgårdsområden 
ska kunna anläggas. Vid 3 tillfällen har gruppen träffat stadsdelsförvaltningarna i Farsta 
och Skarpnäck, och resultatet redovisas i en rapport till årsmötet. 

KOMMITTÉERNAS ARBETE 
Fritidsträdgårdskommittén 
Kommittén har haft 4 möten. Uppdraget från årsmötet att förbereda kommande förhand-
lingar om regler och avtal har prioriterats och redovisas i en separat rapport. Dagstugor, 
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rådjursstängsel och växthus/odlingstunnlar är andra frågor att lyfta i Forum för Koloni-
trädgårdar. 
   En enkät om avgifter och standard (el, toaletter, bod) har genomförts. Tanken var att 
ge underlag för medlemsföreningarnas budgetplanering. 
   Pandemin har gjort att vårt planerade deltagande i Järvaveckan ställdes in, liksom 
studiebesök i olika medlemsföreningar. En inventering av vilka behov som finns, och 
insamlandet av exempel som kan vara till hjälp i föreningarnas arbete har påbörjats. 

Informationskommittén 
IK är en resurs och ett bollplank för styrelsen och övriga kommittéer när det gäller 
kommunikationen med medlemsföreningarna. Kommittén möttes 7 gånger under verk-
samhetsåret.  
   Koloniträdgårdsförbundets hemsida har nu tagit form, men det är tveksamt om regio-
nen kan använda deras mall, eftersom vår egen hemsida förmedlar mer detaljinforma-
tion och har fler sidor. Oavsett layout uppdateras dock hemsidans texter kontinuerligt 
året runt.  
   6 nummer av ”Stockholms-Kolonisten” har informerat medlemsföreningarnas styrelser 
om regionens verksamhet. Därtill har 19 utskick gjorts till t.ex. studieorganisatörer, vär-
derare och föreningsmedlemmarna.  
  PowerPoint-materialet som presenterar förbundet och regionen är uppdaterat. Även 
foldrarna och medlemsförteckningen har uppdaterats, men de ligger på is tills de be-
hövs efter pandemin. 
   I december flyttades ansvaret för regionens facebook-hantering över till IK. 

Miljökommittén 
Den tidigare Miljö- och utbildningskommittén delades vid föregående årsmöte. Sam-
mankallande i den nybildade Miljökommittén är iva-sjuksköterska, och till följd av pan-
demin kunde kommittéarbetet inte påbörjas förrän i november. Under de 2 digitala mö-
tena 2020 utkristalliserades att arbetet under 2021 ska fokuseras på frågor kring biolo-
gisk mångfald, invasiva främmande arter och miljödiplomering. 

Stugföreningskommittén 
Kommittén är ny för verksamhetsperioden. Den hade 1 möte under oktober och därefter 
3 telefonmöten för att förbereda ärenden som är unika för stugföreningarna. Den första 
arbetsuppgiften har varit uppdraget att utreda Skatteverkets regler för fastighetstaxering 
av kolonistugor i Stockholm, och att försöka påverka dem så att de harmonieras med 
vårt hembudsförfarande.!

Utbildningskommittén 
Den tidigare Miljö- och studiekommittén hade 3 möten, och efter årsmötet har den ny-
bildade Utbildningskommittén, UK, haft 3 möten, varav 2 digitala. Kommittén har adjun-
gerat Studiefrämjandets representant, som har deltagit i mötena och varit mycket be-
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hjälplig med mötesteknik vid digitala möten. 
   Under våren kunde Lena Israelssons kurs ”Odla året runt” genomföras, men p.g.a. 
pandemin måste övriga planerade aktiviteterna ställas in.  
   En informationsträff med studieorganisatörerna kunde genomföras under hösten, och 
UK fick då både önskemål och kursförslag. Under hösten förmedlade kommittén infor-
mation om Studiefrämjandets digitala kursen av relevans för regionens medlemsföre-
ningar och deras kolonister. Dessa kurser var antingen gratis för våra medlemmar eller 
till rabatterat pris. 
   Inför kommande säsong ansökte UK om studiemedel från Koloniträdgårdsförbundet 
för kurser och föreläsningar om odling ur biologisk mångfaldsperspektiv och kurser om 
avtal och regler, ekonomi och demokratin i koloniträdgårdsföreningar: 
Föreningskurser ansökt bidrag 24.000 kr  beviljat 20.000 kr 
Odlingskurser ansökt bidrag 30.500 kr  beviljat 30.500 kr.  
   
Värderingskommittén 
Kommittén har haft 3 möten, varav 1 digitalt. Pandemin gjorde det omöjligt att genomfö-
ra  den årliga värderarutbildningen, men stugföreningarnas styrelser har som vanligt fått 
uppdaterade prislistor och värderingsinstrument. 
   14 värderingar har utförts hos medlemsföreningar som antingen saknar egna värdera-
re eller påkallade VKs hjälp för omvärdering. 

EKONOMI 
Regionens resultat för år 2020 är +29.150 kr. Styrelsen hänvisar till den separata redo-
visningen av resultat- och balansräkningar. 

HANDLINGSPLAN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD !
Inför stadens arbete med att ta fram denna handlingsplan ingick Stockholms Koloni-
trädgårdar i remissgruppen. Remisstiden var kort, men bland Stockholms kolonister 
finns biologer med stor växtkunskap som snabbt bildade en kompetent och engagerad 
arbetsgrupp. Den bestod av Matilda Apelqvist, Pungpinan,  Helene Karlsson Eklundh, 
Eriksdalslunden, Ulrika Lindblad, Pungpinan, Marie Norell, Lilla Frescati, Edwin Reffell, 
Akalla, Lena Rignell, Söderbrunn samt Michele Micheletti och Linnea Öst (sammankal-
lande) från regionstyrelsen. 
   När staden presenterade sin handlingsplan ingick Michele Micheletti i den digitala dis-
kussionspanelen. 

  
SAMARBETEN OCH AKTIVITETER 
Koloniträdgårdsförbundet 
Stockholms Koloniträdgårdar är Koloniträdgårdsförbundets största region 
och har 8 ledamöter i Förbundsrådet. I förbundsstyrelsen är Örjan Sjödin 
ordförande sedan juni 2020.  
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Skansens Koloniträdgårdar 
Stockholmsregionen är medlemsförening i 
Skansens Koloniträdgårdar. Två kolonistugor 
som representerar 20- och 40-talen flyttades 
1997 från Tanto Södra till Skansen. Kolonister 
i tidsenlig klädsel är stugvärdar och informe-
rar om koloniträdgårdsverksamheten varje 

dag från maj t.o.m. september. Ca 30 kolonister delar på värdskapet och har 7 arbets-
pass per säsong. Som tack för sin insats får de ett årskort. Dessvärre tvingades även 
Skansen hålla stängt delar av 2020. Örjan Sjödin är sekreterare i stödföreningen.  

Nordiska Trädgårdar  
Den stora trädgårdsmässan i Älvsjö ställdes in 2020. 
   
Nätverket Peppar & Pumpa 
I februari anordnades ”Fröruset” för 9:e året i rad, nu på Järvafältet. Förutom möjlighe-
ten att byta fröer och plantor erbjöds workshops och föredrag. 
   I februari-mars sjösattes projektet ”Tomaterna”. Planen var att ett gäng Järvakolonis-
ter skulle odla sitt hemlands mest älskade tomat, alla gamla sorter. Kockar skulle sedan 
ha ordnat med avsmakning, och frön skulle samlas ihop till en kollektion med Järvato-
mater. Detta stoppades av pandemin, men en del hemlandstomater odlades och frön 
sparades. När pandemin är över fullföljs planerna. 
   I maj arrangerades en workshop med tillverkning av khachi – fermenterad näring - 
under ledning av en trädgårdsmästare från Colombia. Den filmades och lades ut på nä-
tet, bl.a. på Orden Odlars instagramkonto @ortenodlar. Det har hållits levande med text 
och bild från Järvafältets odlingslotter. Även hemsidan ortenodlar.se har fyllts på med 
rapporter. Som vanligt är allt arbete ideellt. 

SLUTORD !
Det är svårt att tro att det har gått ett år sedan pandemin drastiskt förändrade våra liv 
och vårt arbetssätt. Möten och sammankomster har blivit digitala, något som från början 
var en utmaning men som vi har lärt oss att arbeta med.
   Styrelsen och kommittéerna har fortsatt arbetat för och med koloniträdgårds-
frågorna med full kraft. Våra föreningars intresselistor fylls på lavinartat till följd 
av det ökade intresset för att odla och skörda sina egna grönsaker. Arbetet för att 
hitta och föreslå nya koloniområden har präglat årets verksamhet. Detta har varit 
både spännande och intressant.
   Vi är många som ser fram emot att komma tillbaka till en mer normal vardag 
och till att få träffas i verkligheten igen. Men tills dess – ta hand om er själva och 
varandra. Förhoppningsvis är vi på upploppet nu …
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   Styrelsen tackar både medlemmarna och medlemsföreningarna för ett gott 
samarbete under året och ser fram emot kommande verksamhetsår. 

Kolonisternas Hus i maj 2021 

Örjan Sjödin  Linnea Öst  Anne-Marie Frid 
ordförande  vice ordförande  kassör 

Conny Mörke   Lisa Fagerlind  Michele Micheletti 
sekreterare  ledamot  ledamot 

   

Annelie Månsson   
ledamot     

Christian Björk   Estelle Conraux  Stig Olsson 
ersättare  ersättare    ersättare   
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