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Förvaltningsberättelse Kvarnboängar odlarförening räkenskapsåret 2020
Föreningens ändamål
Kvarnboängar odlarförening är en allmännyttig ideell förening, som har till ändamål:
-att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Uppsala kommun
och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av
föreningen eller kommunen.
-att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas av dem för
fritidsodling.

Händelser under året
Under året har två trivseldagar anordnats med sedvanlig ogräsrensning av gemensamma ytor,
samt underhåll och viss reparation av redskapslådor. På grund av Covid-19 fördelades
arbetsuppgifterna mellan medlemmarna för att utföras under valfri tid under ca en månad.
Den brukliga gemensamma fikastunden med korvgrillning utgick pga Covid-19.
Styrelsen har köpt in och installerat ett kodlås så att redskapsboden kan hållas låst året om.
Föreningen inhandlade därefter en del gemensamma arbetsredskap. Under december
upptäcktes ett inbrott i boden där man brutit loss dörrfodret som låset satt fastskruvat i. Vid en
snabb okulärbesiktning konstaterades att i alla fall de flesta odlingsredskapen fanns kvar.
Styrelsen har inhandlat snigelmedel i form av granulat som funnits tillgängligt i
redskapsboden.
En trestegsbehandling med snigelnematoder har genomförts under året.
Under året har 3 nya medlemmar tillkommit till föreningen och 7 gamla medlemmar lämnat
föreningen. Vid årsskiftet 20201231 fanns alltså 4 lediga lotter. Styrelsen har under året sagt
upp två odlare pga brott mot föreningens stadgar och ordningsregler.
Under året har Uppsala kommuns nya regler för fritidsodling trätt i kraft. Detta har påverkat
oss genom att vi behövt ta ner våra växthus till vintern, men bedömningen är att detta inte
medfört någon betydande merkostnad för medlemmarna. Styrelsen har ännu inte fått någon
anmärkning av kommunen pga detta vilket förhoppningsvis betyder att de är nöjda med våra
åtgärder.
Kommunen har under året höjt den fasta avgiften för vattentillgång. Samtidigt har man
kontrollmätt vårt odlingsområde och minskat arrendeavgiften något. Bedömningen är att
föreningen totalt sett får en något lägre kostnad än innan.

Föreningen har under året tecknat en föreningsförsäkring. Detta är ett krav från Uppsala
kommun.
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Kommande verksamhetsår
Styrelsen planerar en uppfräschning av redskapsboden då den behöver skrapas och målas
utvändigt och eventuellt byta ut skadade brädor i fasaden. Styrelsen planerar att undersöka
möjligheten att nyplantera häckplantor på de platser runt området där tidigare plantor dött. I
övrigt samma verksamhet som tidigare år.

