
Motioner till årsmötet i Akalla koloniträdgårdsförening 2018 

 

Motion 1. Redskapslådor 

Inlämnad av Hilkka Suomalainen, lott 81A 

 

Man har kunnat hyra en redskapslåda från föreningen mot en årlig avgift (25 kr i år). 

Jag har en låda. 

I avtalet stod det att föreningen står för materialet men den som hyr, gör arbetet. 

 

Jag har haft min låda över 20 år men inte fått någon material alls till underhåll av lådan. 

Har flera år påpekad detta till styrelsemedlemmar och också mailat till styrelsen att lådan börjar 

förfalla. 

Behöver målas, vissa brädor behöver bytas ut, pappen över locket läcker och trädet börjar ruttna 

så spikarna sitter inte fast. 

Har själv byt ut vissa saker för att överhuvud taget kunna använda lådan. 

 

Jag föreslår att årsmötet beslutar: 

Att styrelsen skall se till att vi får material för underhåll av redskapslådan och i god tid innan 

växtligheten har blivit för hög. 

Jag behöver: Färg att måla lådan, några brädor och blankor för att kunna byta ut de ruttna, 

takpapp för att täcka locket samt spik, nubb och övrig material som behövs för arbetet. 

Alternativt att föreningen återbetalar årsavgifterna för dem som inte fått någon 

underhållsmaterial. 

 

Styrelsens yttrande 

Den senaste gången föreningen köpte några redskapslådor var under ordförande Lilians tid, för 

10-15 år sedan. Husbyteamet byggde lådorna för mer än 1 000 kronor/styck. Styrelsen har räknat 

på materialkostnaden för att bygga lådorna idag. Det skulle kosta ca 3 000 kronor. Föreningen 

har omkring 35 lådor.  

 

Avgiften på 25 kronor/år kan ses som en hyra. Den sattes för att motsvara kostnaden för färg. 

Föreningen har varje år köpt in röd slammfärg som de med föreningslådor har kunnat måla sina 

lådor med.  



 

Styrelsen har noterat att lådorna har blivit gamla och behöver mer underhåll än färg. Ett 

kostnadsexempel: Att byta lock (plywoodskiva och takpapp) skulle kosta cirka 600 kronor per 

låda. Det blir en mycket stor kostnad för föreningen. Majoriteten av föreningens medlemmar har 

ingen föreningslåda, men skulle i och med Hilkkas förslag ändå betala renoveringen av lådorna. 

Det skulle påverka föreningens budget väldigt mycket. 

 

Styrelsen föreslår istället att 

- föreningen fortsätter att hålla med färg 

- styrelsen samlar in uppgifter om underhållsbehovet från de medlemmar som har 

föreningslådor 

- styrelsen, utifrån det rapporterade underhållsbehovet, ansöker om material eller pengar 

till material, från stadsdelsnämnden 

- hyran på 25 kronor per år tas bort och att de som har föreningslådor istället själva utför 

underhållsarbetet 

- styrelsen ser till att en låda som blir ledig per år renoveras. Den ställs därefter tillbaka på 

den lott där den stått. 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen och istället besluta enligt styrelsens förslag. 

 

 

Motion 2. Lottgränser 

Inlämnad av Hilkka Suomalainen, lott 81A 

 

Det är föreningen som skall stå för blankorna mellan lottgräns och allmän mark. 

Tidigare byttes dessa under arbetsdagar. 

Ny senaste 10 åren har inte sett någon blank byte för min lått. Förra våren under vårarbetet 

visade det sig att blankorna var ruttna.  

Talade om detta för styrelsen vilket resulterade i två tunna brädor med spikar och målade med 

någon färg lades bredvid lotten med hälsning att jag själv skall gräva ner dem. 

 

Först så tycker jag att resurserna under arbetsdagen skall användas till arbetet att se till om 

lottgränser istället att sätta dem att rensa ogräs från utanför andras lotter (de är själva ansvariga 

för det). 

För det andra vill jag inte ha målade blankor. Vill inte ha giftiga material nära växter. 



För det tredje. Varför skall jag bara få "ärva" något som någon annan har kasserat? Var tar alla 

dessa blankor och brädor som vi får från kommunen tagit vägen? De är avsedda för just 

underhåll av lottgränser och lådor eller att underhålla andra saker som föreningen är ansvarig för 

inte att lägga en trädäck på en enskild lott. 

 

Föreslår att årsmötet beslutar: 

Att stödja motionen och uppmanar styrelsen att inventera och byta ut gränsblankor som är ruttna 

samt planerar detta som en uppgift för arbetsdagen och att det görs av en arbetsgrupp. 

 

Styrelsens yttrande 

Kommunen gav föreningen kantplankor 2016, då under 3 mån kunde medlemmar komma o be 

att få kantplankor. Reza och Amir jobbade med att dela ut. Medlemmar som begärde under den 

sommaren fick kantplanka. Kommunen lämnade plankor till ca 60% av kolonins behov. Enligt 

tidigare uppgifter så ger kommunen material  var 3:e år. Styrelsen vill ha en pågående 

kommunikationen med kommunen om att vi har ett större behov av material. 

Under förutsättning att kommunen ger brädor så kan vi ha det som en uppgift på arbetsdagen, där 

medlemmar som inte kan gräva ner plankor själv prioriteras pga av det tar lång tid. 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen och istället besluta enligt styrelsens förslag. 

 

 

 

Motion 3. Klippning av allmänna gräsmattor 

Inlämnad av Hilkka Suomalainen, lott 81A 

 

Utanför lott 81A finns det en regnskydd med tak och bord med stolar plus att det finns en liten 
triangel av gräsmatta som alla står på föreningens mark. 

I 2-3 års tid har man klipp gräset runt bordet men inte runt och framför regnskyddet och inte 

heller denna lilla triangel av gräsmatta. Trots påpekning till styrelsen händer inget. 

Förra året klipptes triangels först till hösten. 

 

Föreslår att årsmötet beslutar: 



Att stödja motionen och uppmanar styrelsen att se till att gräsklippning sker av ALLA 

föreningens allmänna gräsmattor, inte bara vissa. 

 

Styrelsens yttrande  

Gräsklipparen är i dåligt skick, föreningen behöver investera i en ny gräsklippare och där efter 

behöver medlemmarna hjälpa till med att klippa dom allmänna gräsytorna. 

   

Förslag till beslut 

Styrelsen bifaller motionärens motion.  

  

 

 

 

 


