
Verksamhetsberättelse för 2012 

Styrelsens ledamöter: Ordförande Bengt Andersson, vice ordf. Göran 
Larsson, sekreterare Gun-Britt Månsson, kassör Lennart Mattisson och 
Hans Persson . Suppleanter: Jan Olsson, Tommy Nilsson och Alf Nilsson. 
Revisorer: Birgitta Sjöberg och Bo Fredriksson samt revisorsuppleant 
Roland Stigsson.  Byggkommitté: Hans Persson och Björn Ekstrand  
Valberedningen: Tommy Ivarsson   
I föreningen ingår 163 kolonier. I år har det bytts ägare i 18 kolonier.   
Föreningen hyr ut 88 parkeringsplatser, varav två är kopplade till 
Föreningsstugans uthyrning.  
Föreningens är ansluten till Svenska Koloniträdgårdsförbundet SKF 
Södra Regionen. 
 
Verksamheten: Vi släppte på vattnet den 6 april och containern sattes 
på plats samtidigt. I samband med att vattnet sattes på fick vi byta 
vattenmätaren, då denna fruset sönder under vintern. I maj startade 
boule gänget rulla sina boulekulor till allas glädje. I juni hade vi den 
årliga synen av våra koloniträdgårdar och tyvärr fanns en del kolonister 
som fick tillsägelse om häckar och träd som var för höga enl. föreningens  
ordningsregler.   
Den trevliga midsommarbrunchen ordnades av en festgrupp och var 
mycket uppskattad av de 91 personer som deltog.   
Den 22 augusti hade Föreningen sitt halvårsmöte i Cabinen.  
Grillfest anordnades 3 augusti och det var 66 glada kolonister som 
deltog.  
Den 28 oktober var vår säsong över och vattnets stängdes av. 
Föreningen har haft Bengt-Åke Starvik anställd som vaktmästare under 
april till oktober.  
Under året investerade vi bland annat i ett nytt nyckel systemet till 
Föreningsstugan. Vi fick byta motorerna på bilgrindar eftersom dessa ej gick 
att reparera. Vi fick även byta ut delar av elen i Föreningsstugan samt på 
toaletten uppe vid Norra grinden.   
Styrelsen vill tacka för det förtroende som medlemmarna haft för oss 
under det gångna verksamhetsåret. Vi vill också tacka de medlemmar 
som ställt upp och medverkat till olika aktiviteter som bidragit till allas 
trevnad.  
Ordförande Bengt Andersson, ledamöterna Göran Larsson, Lennart Mattisson, Gun-Britt 
Månsson och Hans Persson, suppleanter Jan Olsson, Tommy Nilsson och Alf Nilsson 

 


