Verksamhetsberättelse 2020
Tuna koloniträdgårdsförening
Styrelsen
har bestått av ordinarie ledamöterna Ylva Lindahl, Karin Bohlin, Hans Borg, John
Flemström, Agnetha Fors Ekander, Ann-Kristin Moberg Fransson, Anders Lundin (från
och med 200705) och samt suppleanterna Patrik Dohlmar, Johnny Svahn och Ulla Wik.
Revisorer
har varit Mikael Wingård och Göran Carlsson med Solveig Rosén som ersättare.
Valberedningen
har bestått av Anders Söderberg, Christian Pedersen och Ulf Pettersson.
Sammanträden
Styrelsen har genomfört 13 protokollförda sammanträden och 1 planeringsmöte under
verksamhetsåret.
Föreningen har genomfört ordinarie årsmöte den 7:e juni och ett extra årsmöte den 5 juli
samt en städdag den 26:e september.
Nya medlemmar
Under året har 23 nya medlemmar beviljats inträde i föreningen. Två informationsmöten
för nya medlemmar med gatuvärdar har genomförts den 12:e augusti samt den 18:e
augusti i föreningshuset.
Hemsidan
Karin Bohlin har kontinuerligt uppdaterat föreningens hemsida med information till
medlemmarna. Där finns dokument och information om vår förening.
Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet
Anders Söderberg är ordförande i regionstyrelsen. Regionstyrelsen företräder oss i
förhandlingar med Uppsala Kommun. Ylva Lindahl är ledamot samt ambassadör för
Koloniträdgårdsföreningens 100 årsjubileum, och Johnny Svahn är ledamot i
valberedningen.
Koloniträdgårdsförbundet
Tone Tingsgård har varit förbundets representant och ordförande för Skansens
kolonikommitté. Koloniträdgårdsförbundet har under året bistått styrelsen med juridisk
rådgivning, medlemsfrågor och råd kring odling och bekämpning av invasiva växter. I
övrigt bistår förbundet med information, utbildningsverksamhet och godkännande av
miljöcertifiering. I medlemskapet ingår också prenumeration av tidningen
Koloniträdgården som kommer ut 4 ggr/år till alla lottägare på Tunakolonin.

Miljöarbetet
Miljögruppen har bestått av Anders Styf, Eva Hedlund, Mia Olde och Bengt Fladvad.
Gruppens arbete har lett till att föreningen blivit miljöcertifierad på grundnivå enligt
Koloniträdgårdsförbundets kriterier. Arbetet fortsätter mot bronsnivå.
Bikupor
Leif och Bina samt Bengt Fladvad har haft bikupor vid förrådshuset på södra området och
dess honung har funnits till försäljning. Adel Rslan har haft sina bikupor på Norr-Norra
också dess honung har funnits för försäljning.
Byggnadsfrågor
35 ansökningar om bygglov har lämnats in till byggnadskommittén. Styrelsen har fattat
det formella besluten om bygglov, som gäller ett år från beslutsdatum.
Avfall, sophämtning
Vår sopanläggning har fungerat bra.
Föreningshuset
Föreningshuset har hyrts ut en gång. Magdalena Åslund har ansvarat för bokningar.
Loppis
Loppisar har anordnats vid två tillfällen. Loppisgruppen har hållit i arrangemangen. Dessa
sköttes enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer, alla bord var utrustade med handsprit.
Facebook grupp
En Facebook grupp har startats, den heter ”Tunakollan”. Gruppen har nu många
medlemmar som delar fina bilder från sin lott, tipsar om odling, recept och lägger ut
”annonser” om man vill köpa eller sälja något.
Sanitetsbyggnaderna
Städningen av sanitetsutrymmena har skötts av en stor grupp kolonister under ledning av
Kristina Stenson på södra området samt av Christina Axelsson på norr-norra området.
Underhåll
Föreningshusets altan har målats och trädäcket har tvättats och oljats in. De gamla
förråden mot södra väggen på föreningshuset har rivits, och väggen har fått ny panel,
området vid väggen har rensats från betongfundament, stubbar, sly och ogräs och
grusgång och gräsmatta har anlagts.
Inne i festlokalen har en stöttande järnbalk installerats för att stötta upp taket som har
buktat ner. Det yttre taket på föreningshuset har renoverats, hela taket har lagts om för att
förhindra att det läcker in vatten och att vatten rinner utmed ytterväggen på huset.
Underhållsgruppen har gjort omläggning av marksten vid cykelparkeringen och vid
sopstationen.
Längst med Bellisvägen har den långa häcken tagits bort, dels för att ingen har haft ansvar
för den och för att ge mer utrymme till parkeringsplatserna.

För att få bukt med råttproblemet har föreningen under året tecknat ett serviceavtal med
Anticimex som placerat ut betesstationer under juli – oktober i rågångar för att minska
antalet råttor i området.
Funktionärer och sakkunniga
Mycket av arbetet med underhåll, vatten, pumphus och andra sysslor sköts av funktionärer
och sakkunnig i föreningen. Arvode till funktionärer har ökat under 2020, det beror på att
fler funktionärer har fått ersättning för det mycket värdefulla arbete som utförs under året.
Syneförrättning
Syneförrättning genomfördes av styrelsen 22:a juli samt 25:e september. Dessa visade
vikten av kontinuerlig uppföljning av lotternas beskaffenhet. Styrelsen fokuserade på stora
träd och misskötta lotter. Många har hörsammat och beskurit sina träd. Det fåtal som inte
hörsammat styrelsens uppmaningar har fått påminnelser.
Inställda aktiviteter pga. pandemi covid-19
Föreningen fick ställa in: Valborgfirandet, Midsommarfirandet, Sommarmöten,
Spelmansstämma och utbildningar under 2020 pga. covid-19.
Städdagar
Vårens allmänna städdag organiserades om och utfördes gatuvis. Höstens städdag gick av
stapeln 26:e september, och genomfördes enlig FHM rekommendationer. Norr-norra har
skött städningen kontinuerligt av arbetsgrupper.
Parkeringsplatser
Efterfrågan av parkeringsplatser på området har varit större än tillgången. En utökning av
antal platser längs Krokusvägen är planerad. Skötseln lämnar en del övrigt att önska.
Tunabergskyrkan
Föreningen fortsatte sitt goda samarbete med Tunabergskyrkan, vilket innebar
friluftsgudstjänster 28:e juni och 2: a augusti.
Slutord
2020 började och slutade kolonisäsongen under skuggan av covid- 19. Årsstämman fick
byta datum och form. Vårens allmänna städdag och valborgsfirande fick tyvärr ställas in.
Det inställda händelsernas år fortsatte med uteblivet midsommarfirande och sommarmöte.
Men trots de bistra förutsättningarna har verksamheten pågått; toalettstädningen har
återigen skötts av kolonisterna själva, underhållsgruppen har skött om pumpar, ledningar
och föreningshus. Gräsmattorna har klippts, och fler kolonister har tillbringat mer tid än
vanligt på sina lotter.
Styrelsen vill liksom tidigare år rikta ett stort tack till ALLA som bidragit till
verksamheten. Det är de mångas insatser som gör livet på kollan speciellt.
Vi fortsätter att hålla i och hålla ut och ser fram emot en ny härlig säsong på Tunakolonin
2021.
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