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Hässelby Slotts Trädgårdsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden
2019-01-01 –2019-12-31.
Förtroendevalda från mars 2019
Ordförande och studieansvarig Sinikka Suutari, sekreterare Marie-Louise Andersson, kassör Jonas
Hamilton, ledamöter Karl-David Hjalmarsson och Farid Jamshir, styrelsesuppleanter Marika Holm
och Michelina Geijer, materialsamordnare Boris Olsson, hemsidesansvarig Johanne Hoffart,
caféansvarig Emelie Nordborg.
Revisorer var Britt Haselwanter och Lena Grönqvist, revisorsersättare Bengt Vängstam
Valberedningen bestod av Anna-Maria Danielsson Poulain (sammankallande), Sherzad Mati och
Elisabeth von Semkov.
Möten
Förutom årsmötet har styrelsen under året haft 10 protokollförda möten.
Den 25 maj hade vi årets enda gemensamma arbetsdag. Varje arbetsgrupp enligt den nya
arbetsordningen fick tid att lära känna varandra och komma överens om hur de skulle planera och
fördela uppgifterna inom respektive grupp.
Många nya medlemmar
Under året har 14 lotter fördelats till en blandning av nya medlemmar. Det är unga, barnfamiljer,
medelålders och även 80 +. Vid årets slut finns inga lotter lediga för uthyrning. Två lotter har
delats för att ge fler möjlighet att hyra en egen lott. Nu har vi alltså 86 uthyrda lotter.
Anna-Maria Danielsson Poulain har intervjuat och gett grundläggande information till många av de
som är intresserade av att få hyra en lott hos oss.
Kvartersansvaret ersatt med ny arbetsordning
Det gemensamma arbetet har fördelats på 10 olika områden/grupper dit kolonister kunde anmäla
intresse för vad man ville hjälpa till med.
1) Skötsel av häckar, 2) gräsklippning, 3) skötsel av gemensamma blomrabatter, 4) skötsel av
potatislotten, 5) festkommitté, 6) cafégrupp, 7) städning av toaletten, 8) snickeriarbeten, 9)
maskinansvarig samt 10) extra arbetsdagar.
Grupp 10 har haft två extra arbetsdagar då bl.a. tälten rests och tagits ner, mängder med skräp har
körts till Lövsta då det var eldningsförbud under eldningsveckan i april, visst underhåll av stugan
med toalett och maskinbod har utförts, verktygslådor har lagats, nya blomsterrabatter har skapats
vid trappan. Fyra av de stora förråden i källaren har byggts om så att ytterligare fyra kolonister nu
kan förvara sin skörd i källaren. Nummerstolpar till lotterna har tillverkats och satts upp på de
flesta lotter. Sofforna i fyrkanten har målats om.
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Denna nya arbetsordning har utvärderats under hösten 2019. De synpunkter vi fått tyder på att de
flesta tycker det blivit bättre men att vissa saker bör justeras. Styrelsen föreslår att en del
förändringar sker under 2020. Se separat dokument till årsmötet.
Inspektioner
Styrelsen har gjort besiktning av lotterna i mitten av juni samt genomfört efterbesiktning under
augusti. Berörda kolonister har fått information via e-post eller brev med uppmaning till
förbättringar. Muntlig information har lämnats om kolonisten varit på plats i samband med
besiktning. De allra flesta som fått uppmaning att måla om sina verktygslådor har målat om dem.
Som vanligt har ett återkommande påpekande gällt att sedumkanter och rabatter ska hållas
välskötta och rensade.
Kursverksamhet
Studieansvarig Sinikka Suutari har totalt genomfört sex kurstillfällen under året varav två var
introduktion för nya medlemmar. Vi har också samarbetat med Råcksta koloniförening och kunna
delta på några av deras kurser.
En föreläsning om vad vi kan göra för att rädda klimatet samt information om klimatsmart mat
genomfördes 21 juli med Peter Streiffert och Sinikka Suutari som föredragshållare. Ca 45
cafégäster lyssnade. En öppen föreläsning om kolonirörelsens 100 åriga historia genomfördes
söndag 4 augusti med över 30 deltagare.
Föreningen har beviljats 3996 kr i bidrag för att täcka det mesta av kostnaderna för
studieverksamheten.
Från föreningen har några deltagit i av FSSK´s (Föreningen Stor Stockholms koloniföreningar)
anordnade kurser/föreläsningar (valberedningskurs, styrelsekurs samt kurs i konflikthantering).
Diverse arbeten
Boris Olsson ny materielsamordnare för året har bl.a. arbetat med att renovera lådor, hjälpt
kolonister använda våra maskiner, gjort diverse inköp, varit med och byggt om några av
källarförråden, satt på och stängt av vattnet och jobbat med vattenläckan.
Gemensamma inköp och transporter av jord och gödsel har skett i april.
Mera blommor och färre invasiva växter
Den biologiska mångfalden behöver skyddas, dvs vi behöver odla växter som bin och andra
insekter kan leva av. Föreningen håller därför på att göra om en stor gräsmatta till en blomsteräng.
Arbetet med att få bort några av de vanligaste invasiva främmande växterna har påbörjats. Det
gäller blomsterlupin, gullris, knölklocka, såpnejlika, bolltistel och praktlysing. Det är växter som
sprider sig alldeles för mycketbåde på egen lott och till andras lotter bör därför inte finnas på
lotterna.
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Festligheter
Ewa, Bengt m fl. arrangerade ett välbesökt och mycket uppskattat midsommarfirande. I år fick vi
t.o.m solsken.
Under augusti hade vi två knytkalas, en med tema internationell husmanskost och en kräftskiva.
Festligheter och sammankomster är en bidragande orsak till bättre sammanhållning i föreningen
vilken styrelsen har strävat efter.
14 december bjöd vi på luciafika med glögg i föreningshuset. Det blev en trevlig träff med prat om
längtan till nästa odlingssäsong. 14 personer kom trots lite regn.
Caféverksamheten
Sommarcaféet har som alltid varit en uppskattad träffpunkt. Caféet öppnade redan 19 maj och hade
även öppet på nationaldagen. Det blev totalt 16 cafédagar.
Caféintäkterna är fortfarande en mycket viktig inkomstkälla för föreningen. Emelie, Marie-Louise
och café gruppen har jobbat hårt under sommaren med bakning och försäljning. Extra aktiviteter
med musik och föredrag har lockat fler besökare än vanligt genom att vi kunnat marknadsföra
bättre.
6 juni var det nationaldagsfirande på Hässelby Slott och det gav vårt café också många besökare.
16 juni underhöll kören Vivid Voices.
Franska nationaldagen 14 juli råkade vara på en söndag varför det blev ett franskt tema med musik.
Jan Nyberg och Suwan Naklang hade pyntat och ordnat ett annorlunda söndagscafé som blev
mycket uppskattad av nya och gamla besökare.
Både 21 juli och 4 augusti hade vi föredragshållare som lockade extra många besökare.
Trädgårdsmarknad, loppis med café anordnades den 18 augusti. Det var flera kolonister som
lämnade grönsaker och saker till loppisen. Tack till alla som har skänkt, köpt och arbetat och under
trädgårdsmarknaden. Detta har en stor betydelse för föreningens ekonomi.
Kommunikation och nya på facebook
En intern facebook-grupp har startats för att underlätta kontakten mellan kolonister. Även en
öppen facebook-sida har skapats av Karl-David Hjalmarsson. Den har varit till nytta för att
marknadsföra våra aktiviteter och caféet.
Som tidigare sprids den mesta informationen via e-post till våra medlemmar. Hemsidan har varit
till stor hjälp för att informera de som vill bli kolonister och den hjälper också till att marknadsföra
våra aktiviteter i caféet. Under året har Bengt Vängstam bidragit med nytt innehåll om föreningens
historia och invasiva växter.
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Ekonomi
Intäkterna blev ca 25 000 kr högre än budgeterat mest tack vare högre intäkter för
caféverksamheten och trädgårdsmarknaden med loppis.
Kostnader för reparation och underhåll blev ca 17 000 kr högre än budget på grund av en
vattenläcka som kostade 15 776 kr att laga.
Byte av lås till källaren kostade ca 5 500 kr med alla nya nycklar.
Vattenförbrukningen har inte blivit avläst sent april 2018. Den varma sommaren 2018 vattnade vi
extremt mycket. Så också under en mycket varm period under 2019. Priset per m3 har dessutom
ökat med 30%. Årets faktura var på närmare 25 000 kr. Det är 15 000 mer än budgeterat.
Resultatet blev ett underskott på 14 056,99 kr.
Till sist
Styrelsen har arbetat för att skapa ett positivt klimat och underlätta ett gemensamt ansvar för
arbetet i föreningen. Hässelby Slotts trädgårdsförening är en ideell förening och då behöver alla
hjälpa till med gemensamma uppgifter, caféverksamhet och trädgårdsmarknad.
Hela styrelsen vill tacka er för detta år. Vi önskar alla riktigt bra odling under nästa år med
gemenskap och odlarglädje.
Hässelby 2020-01-20
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