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Information inför säsongen 2021
Kalendarium för 2021

1

sid. 2
sid 3.
sid. 4
sid.13
sid 7
sid 14
sid 14.
sid 14.
sid.16

Kallelse till Årsmöte 5 juni 2021
Årsmöte äger rum på Linnéagården LÖRDAG 5 juni 2021
Mötet inleds med servering klockan 12.00
Eventuell information/föredrag klockan 12.30
Årsmötet öppnas klockan 13.00
OBS! Datum och tider är givna med reservation för eventuella ändringar
med anledning av eventuella restriktioner gällande Covid19-pandemin.
Motioner
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 26 april 2021
Motioner skickas till linneakoloni@gmail.com eller till Linnéakoloni c/o
Monica Karlsson Ljusstöparbacken 26 A 117 65 Stockholm
FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE 2021
1. Årsmötet öppnas
2. Beslut om mötets stadgeenliga utlysning
3. Fastställande av röstlängd och föredragningslista
4. Val av presidium – ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justerare tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomi
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet
9. Fastställande av balans- & resultaträkning
10. Beslut med anledning av föreningens över- eller underskott enligt
balansräkning
11. Fastställande av budget för 2021
12. Fastställande av avgifter
13. Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning
14. Valberedningens förslag till styrelse
15. Val av ordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisorer
18. Val av valberedning
19. Förslag om ersättningar
20. Behandling av inkomna motioner
21. Verksamhetsplan för 2021
22. Information inför säsongen/kalendarium
23. Övriga frågor
24. Mötet avslutas
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ORDFÖRANDES TILLBAKABLICK PÅ 2020
Bästa kolonister. Att blicka tillbaka på året 2020 och skriva ner minnen
om det är inte särskilt roande eller inspirerande.
Redan när vi alla började anlända till våra lotter och stugor, så hade vi fått
känna på hur livet kan te sig när världen drabbas av en pandemi. Alla
restriktioner som skulle beaktas gjorde att vi för det första fick ställa in
vårt årsmöte i april och därefter vårfesten i maj.
Vi hoppades på bättre tider och att pandemin skulle klinga av och satte ett
nytt datum för årsmöte i juni. Men nej, de hårda restriktionerna kvarstod
och vi fick skjuta upp årsmötesplaneringen ytterligare liksom alla andra
planerade juniaktiviteter.
Sedan blev i stort sett alla planerade sommaraktiviteter inställda. Ingen loppis,
inget midsommarfirande, inga pub-& musikkvällar, inga sommarcaféer med
skolungdomar osv.
Boulespelarna, Linedanceentusiasterna och tipspromenadfixarna såg dock
till att dessa aktiviteter kunde genomföras om än på ett Coronasäkert sätt.
Även Ljusfesten i september ordnades i form av ”Take-away-mat”.
De obligatoriska städdagarna i maj respektive september genomfördes dock
och som vanligt anslöt många trogna kolonister de dagarna.
Årsmöte 2020 fick till slut lov att ske och då genom poströstning. Ett 80-tal
medlemmar deltog i röstningen. Normalt vid våra årsmöten deltar c:a 100
medlemmar, så årets antal röster får anses gott enär det skedde på ett nytt
annorlunda och kanske svårt vis för många.
Trots pandemins tunga mantel över oss, så får vi lov att vara glada över
förmånen att ha våra stugor som en skön tillflyktsort. Vi har fått vara utomhus
och syssla med det vi älskar mest - att odla och vi har kunnat träffa vänner
om än de flesta möten har fått ske i samtal över grindarna.
Ett helt annat problem som många av oss slitit med är Rådjuren. Ett kanske i
jämförelse litet problem men dock frustrerande. De äter upp allt som vi odlar
och många kolonister har nu stängslat in sina grödor för att få något att servera
sig själva så inte bara djuren skall avnjuta det goda. Trots meddelande om hög
avskjutning – 7 stycken Rådjur i vårt område och 17 stycken i skogsområdet
mot Iris koloni.
Ja så nu mina vänner kan vi bara hoppas på ett bättre år 2021 och att pandemin
släpper taget om oss och resten av världen
Mona Starkman
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020

Koloniträdgårdsföreningen Linnéa lämnar följande redogörelse för år 2020
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Mona Starkman
Kassör Monica Karlsson
Sekreterare Lisa Rindeström & Jannica Southwell
Ledamot Martin Lehnberg
Suppleanter Josefin Släryd & Mikael Petersson
Revisorer Annika Eriksson & Hanna Friman
Revisorssuppleant Eva-Linda Mannesjö
Valberedning Lars Holmgren, Elisabeth Käll Lindberg & Helen Holmkvist
Värderare har varit Mats Hägglund, Karin Elgestrand, Susanne Nygårds
och Hans Hammarlund
Husfru Irene Nilsson
Redaktör för Linnéanytt Eva Nordlinder
Ansvariga för arbetsåtagande Kerstin Keller & Mona Starkman
Områdesansvariga omr.1Mia Norin, omr.2 Karin Jansson, omr,3 Jan Leva
& Elisabeth Adolfsson.
Bygglovsansvarig Wim Kotze
Hemsidan har skötts av Per Larsson
Mailbrevlådan har skötts av Per Larsson & Tove Kotze
Intresselistan har Tove Kotze haft hand om
Beslut om köpare samt försäljning av stugor har skötts av styrelsen.
Medlemsmatrikeln har uppdaterats av Per Larsson
Linneagården har varit uthyrd fem gånger 2020
Linnéanytt har utkommit med ett nummer under 2020
Synemän/-kvinnor har varit Birgitta Rycker, Anna-Lena Olofsson, Peter
Orban, Björn Westö, Elsa Ågeby, Susanne Scapiro & Helen Holmkvist
Årsmöte hölls på Linnèagården den 7 september och endast presidiet
. (ordförande, sekreterare, 2 stycken justerare tillika rösträknare) samt ett
fåtal ur styrelsen deltog enär restriktionerna var max.8 personer samlat.
Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten. Beslutsprotokoll från dessa
har publicerats på föreningens hemsida.
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Expeditionen har varit bemannad en timme varje onsdagskväll plus en timme
varje första lördag under maj - augusti. Dock endast för medlemmar enär kön
till intresselistan varit stängd under 2020.
Inget sommarting hölls i juli eftersom årsmötet hölls först i september och
hårda restriktioner rådde p.g.a. pandemin.
Nya medlemmar.
73
Helena Ekström
122 Pia Olausson
133 Li Söderkvist
163 Anna Wahlfors
182 Kalle von Schantz (överlåtelse från Susanne Nygårds)

Bild: Irene Nilsson
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Ekonomi

Balansräkning, resultaträkning, budget och revisionsberättelse

Förslag till bokslutsdispositioner:
Styrelsen föreslår att 120,000 av överskottet läggs till Vattenfonden och
resterande överskott om 32,594:54 läggs till det egna kapitalet
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KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN LINNEA

BOKSL UT 2 0 2 0 och BUD GET för 2 0 2 1
BUDGET
år 2020

BOKSLUT
år 2020

Förslag
BUDGET
år 2021

850 000
1 000
5 000
10 000
5 000
53 000
30 000
90 000
12 000
19 000
9 000
1 084 000

858 000
6 670
0
2 200
6 500
50 320
21 000
20 341
21 900
0
13 000
999 931

880 000
6 000
5 000
5 000
6 000
50 000
30 000
50 000
17 000
0
6 000
1 055 000

KOSTNADER

BUDGET
år 2020

BOKSLUT
år 2020

BUDGET
år 2021

Kostnader sand, grus, jord
Arrendeavgifter till Stlm stad
El
Vatten
Sopor
Vägunderhåll/markanläggningar
Festgruppen
Sammanträden/städdagar/kopiering
Miljö- och odlingsgruppen, studier
Porto
Kontorsmaterial,data, datorer
Telefon
Linneanytt/hemsida
Hyllning/uppvaktning
Försäkring fastigheterna
Koloniträdgårdsförbundet/FS/Skansen
Bigruppen
Byggruppen
Skolungdomar
Arvode styrelse, revisorer, valberedning mfl
Bank- och plusgiro/bankgiro
Övriga kostnader
Summa

-9 000
-450 000
-25 000
-50 000
-42 000
-15 000
-70 000
-15 000
-8 000
-8 000
-9 000
-15 000
-4 000
-2 000
-17 000
-86 500
-10 000
-10 000
-13 000
-135 000
-2 500
-3 000
-999 000

-15 026
-452 054
-28 644
49 112
-31 426
-11 303
-11 243
-17 384
-5 948
-6 450
-12 744
-10 672
-3 688
-2 873
-16 249
-86 350
-7 991
0
0
-111 795
-1 598
-11 228
-795 554

-6 000
-460 000
-30 000
-40 000
-40 000
-15 000
-50 000
-18 000
-8 000
-8 000
-10 000
-10 000
-4 000
-3 000
-17 000
-86 000
-10 000
-10 000
0
-135 000
-2 000
-3 000
-965 000

0
-30 000
0
-30 000

-894
-21 234

0
-30 000
0
-30 000

Reparation och underhåll av byggnader,mark
Underhållsfond enl avtalet med staden
Ianspråktagande av fonderade medel
Avskrivningar
Ränteintäkter
Skattekostnader
Summa

-25 000
-30 000

-30 000
-30 000

0
0
-55 000

-29 654
0
0
0
0
0
-29 654

Summa kostnader

-1 084 000

-847 336

-1 055 000

RESULTAT

0

152 595

0

INTÄKTER

Medlemsavgifter inkl arrendeavgifter
Övriga intäkter
Kursintäkter/anslag
Hyra Linneagården
Arbetsplikt avgifter
Avgifter intresselista
FörsäljningsavgifterVärdering
Festintäkter
Honung
Sommarcafé
Grus/sand/jord
Summa

Förbrukningsinventarier
Sociala avgifter
Interna transporter
Summa

7

-22 128

-60 000

REVISIONSBERÄTTELSE 2020

Till årsmötet i Koloniträdgårdsföreningen Linnea, ekonomisk förening (Linnea) Org.nr
702001–3087
Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Linnea för år 2020.
Styrelsens ansvar for årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätthålla en årsredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har
utförts enligt god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisioner för att
uppnå en rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenlighet i de redovisningsprinciper som har använts för rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen.
Vi anser att de revisonsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den
31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Linnea
för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för vårt uttalande.
Uttalanden
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.
Vi tillstyrker därför
att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 2021-02-03

Utbetalda arvoden & ersättningar för 2020
Ordförande
12 000 kronor
Vice ordförande
9 000 kronor
Kassör
12 000 kronor
Sekreterare (2 st.)
5 000 kr/vardera
Ledamot
6 000 kronor
Suppleanter (2 st.)
3 000 kr/vardera
Arvode vid styrelsemöten 350 kr/per. /möte
Revisorer (2 st.)
1 000 kr/per.
Revisorsuppleant
500 kronor
Valberedning (3 st.)
500 kr/per.
Ersättningar för övriga uppdrag i föreningens
Allt-i-allo
5 000 kr.
Husfru
5 000 kr.
Blomster Linnéag./exp.
1 000 kr.
Bygglovsfrågor
2 000 kr.
Arbetsåtagande ansvarig (2 st.)
1 500 kr./per.
Vattuman
1 000 kr
Snickeri-& materialansvarig (2 st.) 3 000 kr/per
Intresselistan
3 000 kr
Sophantering/återvinning
3 000 kr
Biodling (2 st.)
1 500 kr/per.
Dator- & nätansvarig.
1 500 kr
Pubansvarig
1 000 kr
Servering årsmöte + midsommar, el 1 000 kr
Värderare (4 st.)
750 kr/per. /värdering
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Reparationer och underhåll samt skogsvård.

Expeditionsbyggnadens södergavel har målats, en del fönster på Linnéagården
har renoverats och ett virkesförråd bakom C-huset har uppförts.
Stadsdelen har efter inspektion av Linnéavägen sett till att de värsta asfaltshålen har lagts igen.
Ett 30-tal träd har fällts intill Linnèagården samt en hel del utmed 2:ans
område.

Bigården

Fyra bisamhällen av fem överlevde vintern 2019–20. Det samhälle som inte
överlevde var troligen för litet och svagt redan från början. Sommaren 2020
blev ur biodlarsynpunkt mycket lugn. Bina mådde bra och ingen svärmning
förekom. Honungsproduktionen blev också normal. Totalt sålde vi ca 100 kg
honung. För att undvika köbildning och ökad risk för smittspridning såldes
merparten av honungen direkt över grind vid lott 44 under flera dagar. Denna
försäljningsmetod tyckte vi fungerade mycket bra.

För att hålla koll på omfattningen av varroakvalster i våra samhällen provade vi
i juni en ny prisbelönt digital AI-lösning. Vi fotograferade några ramar med bin
från varje samhälle. Bilderna skickades sedan via en mobilapp till en AI-tjänst
med avancerad bildanalys som hittade och räknade alla bin som hade kvalster
på sig. Det svar som vi erhöll visade att antalet kvalster i våra kupor var
mycket lågt och inga akuta åtgärder behövde vidtagas då. Läs mer om metoden
här https://beescanning.com/sv/hem/.
Vi har under hösten gått en distanskurs i bihälsa och inför invintringen av våra
fyra bisamhällen gjort de olika åtgärder som Jordbruksverket rekommenderar
för att hålla bina Varroafria.
Jenny och Hasse lott 44

Bilder: Hans och Jenny Hammarlund
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Miljö- & odlingsgruppen.

På grund av pandemin kunde inte gruppen ordna så många aktiviteter, men
här nedan syns det som blev av:
19/7 Kurs i beskärning av fruktträd med Hillbillies,
15/8 Besök hos kolonilottsodlare i Bromma,
Två plant- & fröbytardagar anordnades i kolonin
Plantering av ett Mullbärsträd.
Inför Koloniträdgårdsförbundets 100-årsfirande 2021, så drog förbundet igång
en kampanj för att landets kolonister skall plantera minst 1000 nya fruktträd
och bärbuskar. Var och en som planterar träd eller buskar har sedan rapporterat
in detta till förbundet.
Koloniträdgårdsförbundet besökte oss i september för att dela ut ett diplom
från Office International de Coin de Terre et des Jardins Familiaux, vilket vi
tilldelats med anledning av viktiga insatser inom ekologisk odling och
nydanande projekt. Samtidigt fick vår kassör Monica Karlsson ta emot diplom
och guldmedalj för sitt långvariga arbete för Koloniträdgårdsförbundet.

Myndighetskontakter och samarbeten.

Under 2020 hade vi av restriktionsskäl inte många myndighetskontakter.
Stadsdelen Bromma ansåg det ej lämpligt med sommarjobbande ungdomar
hos oss p.g.a. smittorisken vad gällde pandemin. Dock hade vi kontakt
med stadsdelen gällande Linnéavägens upprustning samt diskussioner om
trädfällning.
Skansensamarbetet fick också ligga nere liksom de planerade samarbetena
i form av kurser med Studieförbundet, SK (Stockholms kolonister tidigare
FSSK). Med Koloniträdgårdsförbundet har vi haft rådgivande kontakt via
telefon när det gällde poströstning samt besök hos oss vid överlämnandet av
den internationella utmärkelsen Office Internationell de Coin de Terre et des
Jardins Familiaux för vårt miljöarbete.
Ett par möten utomhus har skett med grannkolonierna Iris och Riksby
tillsammans med Stockholm stad gällande byggplanerna i Bromma.
Veterankraft har varit i kolonin vid ett antal tillfällen för att erbjuda hantverkshjälp till våra kolonister.
Vi har också haft möte med Brandförsvaret rörande kolonistugor med eldstäder
samt informationsmöte när det handlade om inköp och installation av luftvärmepump från Kraftsmil i Linnèagården.
Gällande byggplanerna i Bromma så finns ett omfattande material från de
möten som hållits mellan kolonierna och Exploateringskontoret att hämta i
anslutning till årsmötet.
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Synen av våra lotter.

Första och andra synen genomfördes i juni respektive september. Detta år
tittade vi särskilt på stugornas skick och många kolonister har åtgärdat de
brister de fått påpekande om vilket gläder oss i styrelse och förening. Efter
åtgärder har kolonisterna även hörsammat önskemålet om att meddelande
styrelsen om vilka material, färger etc. som använts och den informationen
har sparats i respektive stugmapp i arkivet.

Intresselistan/kö till medlemskap

Under 2020 var det extra svårt att hantera visningar av de stugor som var ute
för försäljning p.g.a. pandemin och restriktionerna om minst 2 meters avstånd
mellan människorna, men det blev tack och lov bara ett fåtal stugor som bytte
ägare detta år.
Det årliga mötet för köande intressenter fick lov att utgå 2020 p.g.a. rådande
situation. Detta möte avser att informera blivande medlemmar om vår
förening och vad som gäller när man köper en stuga med odlingslott hos oss.

Möten allmänna och internt för förtroendevalda

25/4 Värderingsmöte internt
2/5 Veterankraft internt
7/5 Synemänsmöte internt
6/7 Möte med Brandförsvaret internt
14/7 Möte med representant/försäljare av luftvärmepumpar Kraftsmil AB internt
3/8 Arbetsåtagandemöte internt
3/9 Studiebesök från Östra Regionens kolonister
6/9 Synemänsmöte internt
7/9 Årsmöte via poströstning
8/9 Konstituerande möte internt
23/9 Möte med SDF Bromma ang. Linnéavägen internt
6/10 Möte med Grenverket gällande trädfällning internt
21/10 Arbetsåtagandemöte internt
samt en hel del möten med områdesansvariga och arbetsgrupper rörande
arbetsåtaganden.
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Det sociala kolonilivet, fester och evenemang
9/5
5/6
29/8
5/9
27/9

Obligatoriska städdagen
Trädgårdsvernissage
Pubkväll
Ljusfest
Obligatoriska städdagen

Styrelsen tackar härmed samtliga medlemmar, som gör vår trädgårdskoloni
till den mysigaste plats på jorden och trots detta svåra, pandemidrabbade
år, så har vi kunnat ses och träffa varandra om än bara med samtal över
grind och häckar på väl avvägt avstånd.
Mona Starkman

Monica Karlsson

Lisa Rindeström

Jannica Southwell

Josefin Släryd

Mikael Petersson

Martin Lehnberg

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021
Avgifter

Arrende för 2021 är 2 150 kronor. Medlemsavgiften är fortsatt 2 000 kronor.
Koloniträdgårdsföreningen Linnéas Bankgironummer är 433–8257
För 2022 föreslås oförändrade avgifter/arrende.

Förslag om arvoden till styrelse, revisorer och
valberedning. Två basbelopp är avsatta för arvoden till styrelse,
revisorer och valberedning enligt nedan givna förslag;
Ordförande
Kassör
Vice ordförande

12 000 kr
12 000 kr
9 000 kr

Ledamöter
Sekreterare
Suppleanter
Revisorer
Revisorsuppleant
Valberedning

6 000 kr/pers
10 000 kr
3 000 kr/pers
1 000 kr/pers.
500 kr
500 kr/pers.
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Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 2021
Ordförande
Ledamöter

Suppleanter
Revisorer
Revisorssuppleant

Mona Starkman
Jannica Southwell
Mikael Petersson
Lisa Rindeström v.ordf.
Monica Karlsson, kassör
Maria Klees
Christina Blomberg
Annika Eriksson
Hanna Friman
Eva-Linda Mannersjö

omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
1 år kvar
1 år kvar
nyval 1 år
nyval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

Förslag till ersättningar 2021

Allt-i-allo
5000 kr
Husfru Linnéagården
5000 kr
Blomster Linnèagården/exp.
1 000 kr
Bygglovsfrågor
2 000 kr
Ansvar. Arbetsåtagande (2 st.)
1 500kr/pers.
Vattenansvarig
1 000 kr
Snickeri- & materialansv. (2 st.)
3 000 kr/pers.
Intresselistan/stugvisning
3 000 kr
Servering årsmöte/el till midsommar 1 000 kr

Sophantering
Biodling (2 st.)
Dator- & nätverksansv.
Värderare
Pubansvarig

3 000 kr
1 500 kr/pers.
1 500 kr
750 kr/pers./värdering
1 000 kr

Beslut om reparationer och underhåll.

Linnéagårdens ”bakficka” isoleras för att förhindra möss från att komma in
samt för att värmen ej skall sippra ut. Vad gäller Linnéas besökstoaletter så
restaureras dessa med nya Separettoaletter och måleriarbeten och samtidigt
anpassas dessa för funktionshindrade. Offerter tas in för nya fönster till
Linnéagården.
För övrigt så kommer inspektion gällande våra gatuskyltar att göras och där
så behövs byts ”farliga” placerade skyltar ut.
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Trädvård

Vår granskning av träd i koloniernas närhet – skuggande och fallfärdiga träd
fortsätter under vår och höst 2021. Fällning av dessa kommer att ske i
omgångar (område för område).
Träd och buskvegetation vid festplatsen och längre än tio meter från tomtgräns
ansvarar stadsdelen för.
Sly utanför de stugor som gränsar mot allmänning skall var och en ombesörja
att ta bort och då helst varje år och innan det hinner bli träd av dessa.
Slyröjning runt Linnéagården och expeditionen ombesörjs av slyröjningsgruppen.

Bigården

Arbetet med bigården fortsätter på inslaget spår med de fantastiska
kolonisterna som sköter om våra pollinerare och ser till att vi får honung varje
år.

Miljö- & odling 2021

Inför 2021 så är följande aktiviteter planerade:
Kurs i trädbeskärning, Studiecirkel om Miljödiplomering och fortsatt arbete
med att värna vår diplomering, Utbildning om invasiva växter, Kurs i
matlagning med ogräs, Studiebesök alt. kurs om täckodling, Föreläsning
gällande odling av köksväxter och ev. aktivitet med anledning av 100-årsfirande.

Myndighetskontakter och samarbeten 2021.

Om pandemin släpper taget om oss, så satsar vi på att få ta emot ett antal
sommarjobbande ungdomar igen i samarbete med SDF Bromma. För övrigt
så håller vi kontakten med stadsdelen gällande Linnéavägen, festplatsen och
skogsnära områden. Övriga kontakter sker löpande med SK (Stockholms
Kolonister), Koloniträdgårdsförbundet, Skansenkolonierna, Studieförbundet,
grannkolonierna Iris, Riksby och Stora Mossen samt Stockholm Stad Exploateringskontoret gällande byggplaner i Bromma.

Intresselistan

I kolonin finns det en del stugägare, som är intresserade av att byta stuga/lott
och som står i vår internkö. För dessa kan en särskild visning bli aktuell innan
visning sker för de som finns i intresselistan.
En informationsträff för de som finns i intresselistan arrangeras under våren.

15

Synen av våra lotter2021

Syn är planerad till början av juni och omsyn i september. För grannsämjans
skull så kommer vegetation utmed tomtgränser att kollas lite extra. För höga
träd och buskar mot grannen skall hållas på en nivå som ej skuggar odlingarna
för grannen.

Information inför säsongen 2021

Expeditionen håller öppet onsdagar klockan 19.30 – 20.30 samt första lördagen
varje månad klockan 14.00 – 15.00 under tiden Maj – Augusti.
I september kan medlemmarna boka expeditionstid för frågor, rådgivning etc.
Kön till Intresselistan öppnas igen i Maj.
Vid de obligatoriska städdagarna kommer ris att kunna flisas. Ingen eldning är
tillåten inom koloniområdet.

Kom ihåg!

Ny adress, mailadress eller telefonnummer om du gjort någon ändring är viktig
att få in till styrelsen. Skicka till linneakoloni@gmail.com eller till
Linnéakolonin c/o Monica Karlsson Ljusstöparbacken 26 A 117 65 Stockholm.
Expeditionens fasta telefon har sagts upp fr.o.m. hösten 2020.

Kalendarium 2021
April
Bommarna till kolonin öppnas, sopkärlen kommer på plats och vattnet sätts på.
Tider meddelas via hemsidan och på anslagstavlorna.
Maj
8/5 Obligatorisk Städdag
22/5 Vårfest
Juni
5/6
13/6
14/6
25/6
30/6

Årsmöte
Loppis
Ev. EM-fotboll på storbild och den 18/6 och 23/6.
Midsommarfirande
Tipspromenad.
Linedance
Boule
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Juli
7/7
9/7
10/7
11/7
17/7
30/7

Tipspromenad. Sen följer den 14/7, 21/7, 28/7.
Pubkväll med Skywalker
Hobbyutställning och försäljning
Ev. EM-fotboll på storbild
Sommarting, PUB med musik på kvällen
Pubkväll
Linedance
Boule

Augusti
4/8 Tipspromenad samt 11/8 och 18/8.
20/8 Pubkväll med Ekdals Red Big Band
28/8 Jubileumsfirande, föreningen och förbundet100 år
Linedance
Boule
September
10/9 Pubkväll
Oktober
2/10 Ljusfest
3/10 Obligatorisk Städdag

Observera! att 2021 års kalendarium är avhängigt på om pandemirestrik-

tionerna släpper och vi får samlas i större grupper igen.

Aktiviteterna i kalendariet kan komma att ändra datum eller att helt utgå.
Ändringar kommer ut på Hemsidan och via anslag på våra anslagstavlor.
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