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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 7 JUNI 2020 (OBS! NYTT DATUM) 
 
Årsmötet äger rum på Linnéagården SÖNDAG 7 JUNI 2020. 
Vi startar med servering klockan 12.00 
Information inför säsongen klockan 12.30 
Årsmötet öppnas klockan 13.00 
 
Motioner 
Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast 15 april 2020. 
Motioner skickas till linneakoloni@gmail.com eller till föreningens postadress; 
Linnéakolonin c/o Monica Karlsson Ljusstöparbacken 26 A, 117 65 Stockholm 
 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE 2020 
 

1. Årsmötet öppnas 
2. Fastställande av röstlängd och föredragningslista 
3. Beslut om mötets stadgeenliga utlysning (kallelse utsänd med årsboken) 
4. Godkännande av ändrat datum för årsmötet 
5. Val av presidium – ordförande och sekreterare på mötet 
6. Val av justerare tillika rösträknare 
7. Styrelsens berättelse, verksamhet och ekonomi 
8. Revisorernas berättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet 
10. Fastställande av balans- & resultaträkning 
11. Beslut med anledning av föreningens över- eller underskott enligt 

balansräkningen 
12.  Fastställande av budget för 2020 
13.  Fastställande av avgifter 
14.  Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning 
15. Valberedningens förslag till styrelse 
16. Val av kassör 
17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 
18. Val av revisorer 
19. Val av valberedning 
20.  Förslag om ersättningar 
21.  Beslut om reparationer och underhåll 
22.  Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 
23.  Information inför säsongen/kalendarium 
24.  Övriga frågor 
25.  Mötet avslutas 
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ORDFÖRANDES TILLBAKABLICK PÅ 2019 
 
Ja, då är det dags för mig att ånyo skriva ner några minnen från 2019 års säsong i vår älskade 
koloni. Varje vår, när snön tinar bort, vårlökarna börjar titta upp ur rabatterna och talgoxen 
sjunger för att markera sitt revir, då längtar vi dit igen, till våra kära kolonilotter och att få 
sätta spaden i jorden, njuta av den spirande ljusa grönskan och avnjuta en kopp kaffe i 
trädgårdssoffan. 
Året som gått har varit fyllt av många olika evenemang och inleddes som vanligt med vårt 
årsmöte i april. En del förtroendevalda tackade för sig och andra valdes in och ungefär hälften 
av kolonimedlemmarna deltog i mötet. Önskvärt vore dock att fler medlemmar ville ansluta 
och ta del av årsmötet och göra sin röst hörd. 
Säsongen fortsatte sedan med ett flertal sociala mötestillfällen i form av fester, 
caféverksamhet, musikkvällar, tipspromenader, sport etc. 2019 års sommarsäsong präglades 
dock mest av odlings- och hållbarhetsfrågor, då vi haft ett antal föredrag och 
informationsträffar i ämnet, samt information via våra månadsbrev i mailform till samtliga 
kolonimedlemmar. 
Detta intensiva arbete, med att få med så många kolonister som möjligt, att tänka och agera 
ekologiskt, resulterade till sist i att vår förening vid besiktningen gällande 
miljödiplomeringen uppnådde guldnivå och erhöll gulddiplom och plakett. Stort tack till er 
alla, som engagerat er och tagit till er av hållbarhetsbudskapet och insett värdet av ekologisk 
odling. Nu återstår dock att arbeta vidare i rätt riktning och att ”få med fler kolonister på 
tåget”, så att vi får behålla guldet. 
Under 2019 så har ett flertal kolonilotter bytt ägare, ”gamla” lottägare har av skilda skäl 
lämnat föreningen och därmed har vi fått in en hel del nya kolonimedlemmar, som vi önskar 
varmt välkomna. 
Intresset för att köpa kolonistuga/-lott är så stort, att vi nu beslutat att införa stopptid vad 
gäller att ta emot fler intressenter i kön för en tid. Det är oklart ännu hur länge den stopptiden 
bör vara men vi vill under 2020 försöka få ner antalet väntande i kölistan. 
2019 var mitt tredje år som ordförande för vår förening och nu ser jag otåligt fram emot 
kommande säsong när jag får träffa er alla igen och hoppas att vi tillsammans ska göra också 
detta år till ett minnesvärt år. 
Mona Starkman 
  
    
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019 
 
Koloniträdgårdsföreningen Linnéa lämnar följande redogörelse för 2019. 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande Mona Starkman 
Vice ordförande Per Larsson 
Kassör Monica Karlsson 
Sekreterare Catharina Magnusson t.o.m. juni 2019, Lisa Rindeström och Jannice Southwell 
(delad roll) fr.o.m. juli 2019 
Ledamot Martin Lehnberg 
Suppleanter Annette Björkén och Josefin Släryd 
Firmatecknare har varit Mona Starkman och Monica Karlsson 
 
Revisorer: Kerstin Keller och Hanna Friman 
Revisorssuppleant Susanne Nitz 
Valberedning: Lars Holmgren, Kenneth Albertsson och Elisabeth Käll-Lindberg 
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Värderare har varit Hans Hammarlund, Mats Hägglund, Karin Elgestrand,  Susanne Nygårds, 
Wim Kotze, Monica Karlsson och Mona Starkman 
Husfru Irene Nilsson.   
Redaktör för Linnéanytt Eva Nordlinder. 
Ansvariga för arbetsåtaganden: Kerstin Keller och Rolf Hansson 
Områdesansvariga: Annette Björkén omr. 1, Karin Jansson omr. 2, Rolf Hansson omr. 3. 
 
Linnéagården har varit uthyrd vid 14 tillfällen under 2019 
Linnéanytt har utkommit med ett nummer 
Hemsidan har skötts av Per Larsson 
Mejlbrevlådan har hanterats av Per Larsson och Tove Kotze 
Intresselistan och stugvisningar har skötts av Tove Kotze 
Synemän/-kvinnor i föreningen har varit Birgitta Rücker, Anna-Lena Olovsson, Ylva 
Lehtivuori, Susanne Andersson, Margita Olovsson, Peter Orban, Björn Westö, Maria 
Nordberg och Elsa Ågeby 
Medlemsmatrikeln har uppdaterats av Per Larsson 
Bygglovsansvarig har varit Wim Kotze 
 
Årsmöte hölls på Linnéagården den 27 april 2019. Styrelsen har haft åtta protokollförda 
styrelsemöten. Beslutsprotokoll från dessa har publicerats på föreningens hemsida. 
 
Expeditionen har varit bemannad en timme varje onsdagskväll under maj-augusti samt en 
timme första lördagen i månaden maj–augusti. 
 
Sommarting hölls den 13 juli på Linnéagårdsplan då vi även höll ett extra årsmöte angående 
föreningens stadgar. 
 
Nya medlemmar under året 
lott 31 Berit Linton 
lott 56 Ami och Gösta Starkman 
lott 61 Gulnaz Lordini 
lott 91 Mikael Petersson 
lott 146 Jonathan Blomgren 
lott 170 Michaela Lewenhagen 
lott 175 Liselotte Kågesdotter 
lott 210 John Israelsson 
 
 
Ekonomi  
Balansräkning, resultaträkning, budget och revisionsberättelse bifogas. 
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Utbetalda arvoden och ersättningar för 2019 
Arvoden till förtroendevalda: 
Ordförande   12 000 kr 
Vice ordförande   9 000 kr 
Kassör    12 000 kr 
Sekreterare (3 st)  13 000 kr tillsammans 
Ledamot    6 000 kr 
Suppleanter (2 st)    3 000 kr vardera 
Arvode vid styrelsemöten 350 kr/ledamot/ tillfälle 
Revisorer (2 st)  1 000 kr/person 
Revisorssuppleant       500 kr 
Valberedning (3 st)     500 kr/person 
 
Ersättningar för övriga uppdrag inom föreningen 
Vägmästare    10 000 kr 
Husfru Linnéagården     5 000 kr 
Blomarr. Linnéagården + exp  1 000 kr 
Bygglovsfrågor   2 000 kr 
Ansvarig arbetsåtagande (2 st) 1 500 kr/person 
Vattenansvar    1 000 kr    
Snickeri- och materialansvarig(2 st) 3 000 kr/person 
Intresselistan    3 000 kr 
Servering årsmöte + midsommar  1 000 kr 
Sophantering/återvinning      3 000 kr 
Biodling (2 st)        1 500 kr/person     
Dator- och nätverksansvarig  1 500 kr 
Värderare (5 st) 750 kr/värd./pers.      15 000 kr 
 
 
Reparationer och underhåll 
Under höst och vinter har den ena duschen rustats upp men för övrigt har inga större 
reparationer eller upprustningar skett. En del småreparationer samt bättringsunderhåll av 
Linnéavägens ”potthål” har dock åtgärdats. 
 
Trädvård 
Föreningen beslöt att anlita en trädfällare för att ta ner ”fallfarliga” träd, trädgallring och 
slyröjning. Ett 20-tal fälldes och väsentlig slyröjning skedde. 
 

Bigården 
Alla våra fyra samhällen överlevde vintern 2019. Efter en liten trög start på våren med 
stödmatning blev det sedan ett ganska normalt biår. Ett av samhällena fick under våren flytta 
in i vår topplistkupa som stått tom ett tag. För att nya bina skulle hitta hem till den kupan fick 
vi flytta ett annat samhälle närmare med några decimeter i taget under två veckor. När båda 
kuporna till sist stod mycket nära varandra kunde vi göra en överflyttning. 
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Vi köpte under sommaren två nya drottningar. Vi fick göra utryckningar och ta hand 
svärmande bin vid tre tillfällen. Vi hjälpte också en del kolonister med att ta bort getingbon 
från häckar, bodar och vindar. 

Honungsproduktionen var ganska normal. Vi hade honungsförsäljning den 22 juni och på 
föreningens skördemarknad den 1 september.  

Vi undvek också att klippa gräsmattan för ofta och sådde sommarfrön på en del av den vilket 
gladde både oss, våra bin, och andra solitära pollinerare.  

                

Jenny och Hasse Hammarlund lott 44 

 
Miljö och odling 
År 2013 blev vår förening miljödiplomerad på bronsnivå. 2016 nådde vi nästa 
diplomeringsnivå, silver. I slutet av säsongen 2019 kom det glädjande beskedet att föreningen 
blev miljödiplomerad på den högsta nivån, guld. Linnéa koloniförening är därmed en av 
enbart fem föreningar i landet som uppnått denna nivå. Tidningen Koloniträdgården gjorde 
även ett reportage för att uppmärksamma att vi uppnått guldnivån. 
 
Bakom arbetet med miljödiplomeringen står främst Alice Fri och Karin Elgestrand men det 
hade inte varit möjligt utan insatser från många medlemmar. Styrelsen vill därför rikta ett 
varmt tack till alla kolonister som strävar efter att öka odlingen på sina lotter och agera 
hållbart. Nu gäller det att vi behåller engagemanget i dessa frågor för att få behålla guldnivån! 
 
2019 var Hållbarhetens år i föreningen. Detta för att lyfta hållbarhetsperspektiv i föreningens 
arbete och inspirera enskilda kolonister. Miljö- och odlingsgruppen arbetar för att stimulera 
odling och miljötänkande bland föreningens medlemmar och för att driva på i föreningens 
miljöarbete. I maj anordnade gruppen ett möte på Linnéagården för alla som blivit kolonister 
de senaste tre åren för att informera om miljödiplomeringen och inspirera till odling. I maj 
var även författaren Lena Israelsson inbjuden för att tala om ”Den moderna köksträdgården”. 
I början av juli arrangerade Miljö- och odlingsgruppen en inspirationsträff kring odling. 
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Träffen var välbesökt och många tips diskuterades. I juli bjöd föreningen även in 
trädgårdskonsulten Maria Flinck som arbetar med att inventera gamla kulturväxter för att få 
höra hur ett sådant arbete kan bedrivas. I slutet av augusti arrangerade gruppen ett föredrag 
om miljövänlig husvård med Kjell Eklind från Studiefrämjandet. 
 
Gruppen, och styrelsen, har löpande under säsongen spridit tips om odling och hållbarhet, 
såväl i Linnéanytt som på webbplatsen, i nyhetsbrev och på anslagstavlor. Information har 
även gått ut kring invasiva arter och hur de ska bekämpas. 
 
Myndighetskontakter och samarbeten 
Under 2019 fungerade våra samarbeten med Stadsdelsförvaltningen Bromma i samma 
omfattning som året innan. Vi hade även fortsatt samarbete med Skansens kolonistugor, med 
FSSK, Koloniförbundet och Studieförbundet. 
Samarbetet med våra grannkolonier har intensifierats på grund av att vi gör gemensam sak 
vad gäller engagemang och delaktighet när Stockholm stad planerar för byggnationer runt 
våra områden. Det arbetet har gett gott resultat så till vida att vi nu samarbetar med staden 
angående kommande nybyggnationer i Bromma. 
 
Byggplaner för Bromma 
Föreningen har fortsatt att bevaka stadens planerade byggnation av 3 000 - 4 000 bostäder i 
det område som ligger mellan vår förening samt Iris och Riksby koloniföreningar. Den första 
detaljplaneetapp som planeras löper från Plantagen och Lintaverken i öster till den 
skogsbeklädda kulle som ligger norr om Riksbys koloniträdgårdsförening. Den del som ligger 
närmast vår förening kommer i en senare etapp och stadsbyggnadskontoret har ännu inte 
meddelat när planarbetet för denna del ska påbörjas.  

Stadsbyggnadskontoret har fattat beslut om att koloniföreningarna ska involveras i dialog 
inför framtagande av detaljplaner för området. Ett första möte genomfördes i november med 
ansvariga planarkitekter, exploateringsingenjörer och representanter från samtliga våra 
föreningar. Från Linnéa deltog Per Larsson och Riccard Slettengren Badiali. Under mötet 
framförde de tre koloniföreningarna att vår förhoppning med dialogen är: 

• Att vi alla tre föreningar kallas till gemensamma möten. Vi önskar verka i frågan 
tillsammans. 

• Att vi så tidigt som möjligt får veta vad som planeras. 

• Att det finns en tydlig struktur och metodik för dialogen. 

• Att det tydliggörs var det finns öppningar för påverkan. 

• Att våra synpunkter efterfrågas. Vi är beredda att bidra med konstruktiva förslag. 

• Att det tydliggörs vad vi föreningar kan bidra med. 

• Att vi får återkoppling om vad som diskuterats och vad ni tar med er från våra möte 

De tre föreningarna föreslår att den bebyggelsen ska benämnas Koloniträdgårdsstaden. Vårt 
intryck av det första mötet var att staden är beredd att lyssna och återkoppla på det som sades. 
 
För den planerade byggnationen vid Spångavägen/Sedumbacken genomfördes ett samråd i 
december. Enligt detaljplaneförslaget planeras tre så kallade stockholmshus på fyra och fem 
våningar om totalt 75 bostäder. Det hus som ligger närmast oss ligger cirka 50 meter från 
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föreningens infart vid Spångavägen. Planförslaget beskriver ger följande bild av den 
planerade byggnationen: (se bild nedan) 

 
Synen av våra lotter 
Som vanligt utfördes synen runt midsommar och uppföljning/omsyn i augusti. Nitton 
kolonister fick sedan brev från styrelsen med uppmaning att åtgärda de påpekanden om 
brister, som noterats. Eftersom en del kolonister tagit illa vid sig av det brev de erhållit, så 
kommer styrelsen att fortsättningsvis ta muntlig kontakt innan brev skickas ut. 
 
Byggen och bygglov 
Också denna säsong har en hel delrenoveringar, upprustningar och nybyggen förekommit i 
kolonin. Bygglovsansvarige framförde vid sommartinget önskemål om att samtliga 
förändringar som sker ska rapporteras till byggansvarig och till styrelsen, vilket kolonisterna 
respekterat och i hög grad lämnat in uppgifterna för att förvaras i respektive medlemsakt. 
 
Möten externt och internt 
7/5 Politiker på besök i kolonin 
19/5 Träff för köande intresselistan 
20/5 Grenverket angående trädfällning 
23/5 FSSK:s årsmöte hölls i Linnéagården 
27/5 Nätverksmöte med grannkolonier 
30/5 Möte med synemän/-kvinnor 
4/10 Tidskriften Kolonisten angående reportage 
22/10  Möte med grannkolonier gällande byggplaner i Bromma 
30/10 Ordförandeträff 
20/11 Möte med staden gällande byggplaner i Bromma 
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Det sociala kolonilivet, fester och evenemang 
19/4 Påskpub 
27/4 Årsmöte 
11/5 Obligatorisk städdag 
16/5 Fågelskådning 
21/5 Föreläsning av Lena Israelsson 
25/5 Vårfest 
9/6 Vernissage/vårsalong 
13/6 Vinprovning 
16/6 Loppis 
21/6 Midsommarfirande 
Juni-aug. Sommarjobbande ungdomars café 
Juni-aug. Bouleturneringar 
Juni-aug. Linedance 
Juni-sept. Canasta (kortspel) 
29/6 Musik- & pubkväll 
2/7  Odlingsträff 
13/7 Sommartinget  
18/7 Kolonibesök Ekens kolonibesök  
20/7 Pubkväll 
2/8 Musik- och pubkväll 
10/8 Kräftskiva 
20/8 Föreläsning av Kjell Eklind 
30/8 Ljusfest 
1/9 Skördemarknad 
13/9 Pubkväll 
6/10 Obligatorisk städdag 
 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar, som med energi och lust gjorde 2019 års 
säsong till den underbara plats, som vår koloni är. 
 
 
 
Mona Starkman  Per Larsson   Monica Karlsson 
 
 
 
Lisa Rindeström  Jessica Southwell  Martin Lehnberg 
 
 
 
Josefin Släryd   Annette Björkén 
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Fastställande av avgifter 
Med anledning av att arrendet till staden har höjts, så föreslår styrelsen en höjning av arrendet 
med 150 kronor per år till 2 150 kronor. Medlemsavgiften är fortsatt 2 000 kronor per år.  
Koloniträdgårdsföreningen Linnéas bankgiro är 433-8257. 
 
 
Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning 
Förslaget är att fördela två basbelopp för ersättningar till styrelsen samt till revisorerna och 
valberedningen.  
 
 
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2020 
Ordförande   
Mona Starkman    1 år kvar 
Ledamöter:   
Monica Karlsson    omval 
Martin Lehnberg    1 år kvar 
Jannice Southwell    1 år kvar 
Lisa Rindeström    nyval 
Suppleanter: Josefin Släryd & Annette Björkén 
Revisorer: Annika Eriksson och Hanna Friman 
Revisorssuppleant: Eva-Linda Mannesjö 
 
 
Förslag till ersättningar 
Vägmästare    5 000 kr 
Husfru Linnéagården   5 000 kr 
Blomskötsel Linnéagården/exp. 1 000 kr 
Bygglovsfrågor   2 000 kr 
Ansvariga arbetsåtaganden  1 500kr/pers. (2 st) 
Vattenansvarig    1 000 kr 
Snickeri- och materialansvarig 3 000 kr/pers. (2 st) 
Intresselistan/stugvisning  3 000 kr 
Servering årsmöte/midsommarel 1 000 kr 
Sophantering    3 000 kr 
Biodling    1 500kr/pers. (2 st) 
Dator- och nätverksansvarig  1 500 kr  
Värderare (5 st)   750 kr/pers./värdering 
 
 
Beslut om reparationer och underhåll 
År 2020 fortsätter vi med utredningen gällande nya besökstoaletter. För övrigt kommer 
endast nödvändigt underhåll att åtgärdas. 
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INFORMATION INFÖR SÄSONGEN 
Föreningens intresselista har för närvarande över 250 sökande varför vi beslutat att under 
2020 ej ta emot ytterligare ansökningar. Årsavgiften för att vara aktuell på intresselistan är 
300 kr/år. Samtliga intressenter bjuds in till informationsträff varje vår och intressenterna får 
sedan själva hålla sig a jour om lediga stugor som bjuds ut genom att ringa det speciella 
telefonnummer de fått upplysning om. 
 
Expeditionens öppettider 
Expeditionen håller öppet onsdagar kl. 19:30-20:30 samt första lördagen i månaden kl. 14:00-
15:00. Detta under perioden maj till augusti. 
           
OBS! Flisning i stället för eldning 
Eftersom föreningen är miljödiplomerad, så kommer föreningen inte att erbjuda någon 
eldning under säsongen. I stället kommer vi att erbjuda flismaskin vid vår- och 
höststäddagarna. Den flis som blir kan hämtas gratis av kolonisterna för att användas på den 
egna lotten. Ingen eldning på lotterna är tillåten. 
 
Kom ihåg att meddela ny adress 
Om du byter adress, mailadress eller telefonnummer, var vänlig meddela detta snarast till 
föreningen via mail eller brev. linneakoloni@gmail.com eller Linnéakolonin c/o Monica 
Karlsson Ljusstöparbacken 26 A, 117 65 Stockholm. 
  
KALENDARIUM (preliminärt) 
  
April 
Bommen vid Spångavägen öppnas (se hemsida och anslagstavla) 
Sopkärlen ställs upp och vattnet sätts på. 
 
Maj 
9/5 Obligatorisk vårstädning 
14/5 Fågelskådning 
15/5 Bommen Gliavägen öppnas 
23/5 Vårfest 
  
Juni 
7/6 Årsmöte 
13/6 Loppmarknad 
19/6 Midsommarfest 
27/6 Pubkväll 
V.25-V.33 Tipspromenad: onsdagskvällar 

Boule: tisdag, torsdag, lördag, söndag 
Linedance: måndagskvällar 
Canasta 

V.25-V.30 Sommarcafé tisdag & torsdag 
 
Juli 
12/7 Sommarting 
31/7 Musik- & pubkväll Ekdals Red Big Band 
   
Augusti  

mailto:Linneakoloni@gmail.com
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8/8 Musik- & pubkväll Rock-Lellez 
29/8 Musik- & pubkväll Skywalker 
 
September 
5/9 Ljusfest 
12/9 Pubkväll 
15/9 Bommen Gliavägen stängs 
27/9 Obligatorisk höststäddag 
  
Oktober 
Vatten, sopstationen och bommen Spångavägen stängs (se anslag) 
 
Förändringar i kalendariet kan ske under säsongen. Var därför uppmärksam på affischer på 
anslagstavlor och information via vår hemsida. 
 
 
Gullregnet blommar vid Linnéagården. Foto: Per Larsson 

 


