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Nibbla 
Koloniträdgårdsförening 

Plusgirokonto 55 45 85-0 
Ansluten till Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar 

 
Datum för mötet: 2019-03-30 
 
Plats för mötet: Tappströmsskolans matsal på Ekerö 
 
Närvarande: 58 lotter (57 lotter + 1 fullmakt)  
 
 
Årsstämma 2019 Nibbla koloniträdgårdsförening 
 
1. Årsstämmans öppnande 

Ordförande Monica Serrander (lott 43 / Skogsblommevägen 10) öppnade mötet och 
hälsade alla välkomna. En tyst minut hölls för de som gått bort under året 
 

2. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning 
Kallelse ansågs utsänd i behörig ordning av stämman. 

 
3. Val av stämmopresidium 

3.1 Val av stämmoordförande 
Anders Nordmark från Storstockholms Koloniträdgårdar, FSSK, valdes. 
 
3.2 Val av två justeringsmän till stämmoprotokollet, tillika rösträknare. 
Björn Pettersson (lott 61 / Skogsblommevägen 16) och Charlotte Sandberg (lott 82 / 
Skogsblommevägen 41) valdes. 
 
3.3 Val av mötessekreterare 
Viktor Söderlund Spjut (lott 51 / Kungsliljevägen 3) valdes. 
 

4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Två frågor noterades till Övriga Frågor. 
 

5. Fastställande av röstlängd 
Närvarolistan beslöts gälla som röstlängd. 
Antalet röster fastställdes till 58. 
 

6. Förvaltningsberättelse för år 2018 
Förvaltningsberättelsen genomgicks rubrik för rubrik. 
Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 

7. Bokslut och revisionsberättelse för år 2018 
Bokslut godkändes och lades till handlingarna. 
Revisionsberättelsen föredrogs av Erika Bäckström (lott 88 / Skogsblommevägen 26). 
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Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året 
 

9. Förslag från styrelsen och motioner 
9.1 Förslag och information från styrelsen. 
 
Monica Serrander informerade om verksamhetsplanen för 2019. 
Verksamhetsplanen godkändes. 
 
Värdering av Nibbla 
Stockholms stad ska värdera Nibbla-området under april månad. 
 
Detaljplan för Nibbla 
Ekerö kommun har lagt detta åt sidan för tillfället p.g.a. andra prioriteringar. 
 
Vildsvin 
Jägarna som jagar de vildsvin som befinner sig i området och som bökat upp 
fotbollsplanen har nu fått tillstånd att jaga med lampa. 
 
Hemsida 
Den funkar fortsatt dåligt. Styrelsen söker efter medlem som kan tänka sig att fixa. Om 
intresse finns tag kontakt med styrelsen. Styrelsen har varit i kontakt med externa 
leverantörer men ännu inte hittat lämplig firma att föreslå för medlemmarna. 
 
Medlemslistor / GDPR 
Röstkorten på årsmötet var även GDPR-blanketter. De medlemmar som önskar publicera 
sina kontaktdetaljer så att andra medlemmar kan se dessa detaljer fick möjlighet att fylla i 
och lämna in. Dessa blanketter kommer att finnas till hands vid sommarmötet och 
liknande tillfällen. 
 
Parkslide 
Nere vid badstranden börjar arbetet ge effekt efter att parksliden varit övertäckt i två 
säsonger. Nya presenningar ska inhandlas för att täcka över ytterligare två år 
(presenningarna klarar cirka två år innan de börjar torka ut och spricka sönder). Om två år 
borde parksliden vara utrotad nere vid stranden. Ovanför uthus C har andra bestånd av 
parkslide täckts över. Medlemmar uppmanas att inte slänga parksliderötter i komposten. 
Dessa rötter måste brännas eller lämnas till återvinningsstation.  
 
Sopor och soptömning 
Vecka 17 beräknas den första soptömningen ske i Nibbla. Helgen 13 / 14 april kommer 
soprummen att låsas upp så att möjlighet finns att slänga sopor i uthusen. Endast 
hushållssopor får slängas. I de gröna påsarna får komposterbart hushållsavfall slängas. I 
de röda boxarna får farligt avfall lämnas (med vissa restriktioner). Kostnaden för 
sophämtning utgör 1/3 av Nibblas kostnader. Återvinn så mycket som möjligt, släng 
endast sopor i knutna plastpåsar. 
 
Hastighetshållning 
Medlemmarna påminns om att hastigheten i Nibbla är begränsad till 10 km/t. 
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Vida-projektet 
För den som är intresserad pågår ett integrationsprojekt av till Sverige nyanlända som 
riskera att hamna i utanförskap. Projektet går under benämning VIDA (Välj inkludering 
delaktighet och aktivitet). Två odlingsintresserade arabisktalande män söker en 
kontaktperson som de kan arbeta tillsammans med några timmar i veckan i Nibbla. En 
mindre ersättning utgår. Den som är intresserad kan ta kontakt med styrelsen. Mer 
information går också att hitta på internet på adress: 
http://www.ekero.se/Uppleva_och_gora/Oar-utan-granser/Nyheter/VIDA/ 
 
9.2 Motioner från medlemmar 
 
Den s.k. ”hönsgruppen” representerade av Gerd Waller (lott 123 / Skogsblommevägen 67) 
och Eva Eriksson (lott 19 / Skogsblommevägen 7) lade fram sin motion. Stämman röstade 
för fortsatt verksamhet i hönsgården, utökad storlek på den inhägnade gården för hönsen, 
att hönsgruppen kan söka tillstånd att ha 10-12 höns och en tupp samt att Nibbla bidrar 
med 3.000 kr till verksamheten. 
 

10. Budget 
10.1 Ersättning till extern hjälp 
Oförändrad under år 2019. 
 
10.2 Medlemsavgift för år 2019 
Årsstämman beslöt att medlemsavgiften för 2019 blir 2.000 kr. Kom ihåg att betala senast 
30 april till Nibblas plusgirokonto 55 45 85-0. 
 
10.3 Inträdesavgift år 2019 
Årsstämman beslöt att inträdesavgiften som betalas vid tillträde 2019 blir 6.000 kr. 
 
10.4 Föreningsstyrelsens förslag till budget för år 2019 
Budgeten godkändes och lades till handlingarna. 
 

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
11.1 Val av ordförande 
Carina Gaude (lott 35 / Violvägen 5) valdes för två år (2019 – 2020) 
11.2 Val av ledamot 
Gustav Skördeman (lott 112 / Skogsblommevägen 44) valdes för två år (2019-2020) 
11.3 Val av suppleant 
Olle Andersson (lott 102 / Strandgräsvägen 21) valdes på ett år (2019). 
Åsa Hagberg (lott 7 / Strandgräsvägen 12) valdes på ett år (2019). 
 
Ledamöter valda 2018 
Göran Wedin, Kassör 2018 – 2019 
Magnus Sundman 2018 – 2019 
Carl Hermansson 2018 – 2019 

 
12. Val av revisor och suppleant 

12.1 Val av revisor för tiden 2019-2020  
Erika Bäckström  (lott 88 / Skogsblommevägen 26) valdes för två år (2019-2020)  
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12.2 Val av revisorssuppleant för 2019 
Anna Doyle (lott 80 / Skogsblommevägen 37) valdes för ett år (2019) 
 

13. Val av valberedning 
13.1 Fastställande av antalet ledamöter 
3 ledamöter fastslogs 
 
13.2 Val av ledamöter 
Gerd Waller (lott 123 / Skogsblommevägen 67) och Eva Eriksson (lott 19 / 
Skogsblommevägen 7) valdes om. Olov Dahlin (lott 117 / Skogsblommevägen 55) nyval, 
valdes på ett år. 
 
13.3 Val av sammankallande bland ledamöter 
Gerd Waller valdes 
 

14. Övriga ärenden 
Fler medlemmar till den s.k. hönsgruppen efterfrågades av Eva Eriksson (lott 19 / 
Skogsblommevägen 7). Åtta eller nio stycken medlemmar vore önskvärt. Tag gärna 
kontakt med Eva vid intresse eller frågor. 
 
Ewa Katarina Holbye (lott 87 / Skogsblommevägen 24) nämnde att en bekant, Umed, 
utbildat sig till personlig tränare och hälsocoach vid Lillsveds idrottsfolkhögskola. Ewa 
Katarina undrade om det fanns intresse för att ha en s.k. boot camp (fysisk träning) vid tio 
tillfällen riktat mot en publik av seniorer samt yngre seniorer. Tanken är att ha träning 
under ledning av Umed på lördagar eller söndagar på fotbollsplanen. Erbjudandet är riktat 
i första hand till boende i Nibbla. Information kommer att sättas upp på anslagstavlan samt 
hemsidan. Årstämman tog inget beslut i frågan men var positiv till initiativet.  

  



 

5 
 

 
15. Stämmans avslutande 

Anders Nordmark avslutade mötet och tackade för sig. 
Monica Serrander tackade Anders Nordmark som mötesordförande. Göran Wedin tackade 
Monica för sin insats som ordförande under flera år. Monica önskade den nytillträdda 
ordföranden och styrelsen lycka till. Viktor Söderlund Spjut tackades för sin tid som 
styrelseledamot. Göran tackades för gräsklippningen som han skött om tidigare år. 
Charlotte Sandberg och Låtta Pettersson tackades för kaffe och fika under årsmötet. De 
vattenansvariga, Christer Sjöberg, Björn Pettersson, Thomas Eklund samt Pelle Leek, 
tackades för det gångna året 
 
 
 
 
 

Anders Nordmark   Viktor Söderlund Spjut 
stämmoordförande   stämmosekreterare 
 
 
 
 
Björn Pettersson   Charlotte Sandberg 
justeringsman/rösträknare   justeringsman/rösträknare 


