
Verksamhetsberättelse för 2019 
Styrelsen för Hälla koloniträdgårdsförening ger härmed följande verksamhetsberättelse. 

Styrelsen har bestått av 

Ordförande:   Anneli Lindh Piccolo 
Vice Ordförande: Peter Hammarsten 
Kassör:                Jona Hamberg 
Sekreterare:  Carina Helmin 
Ledamot:  Benita Gustafsson 
Ledamot:  Anne-Christine Sundqvist 
Ledamot:  Lisa Johanson 
Suppleant:   Ingrid Alm  
Suppleant:  Kristina Laestander 
Suppleant:  Erika Svanholm 

Övriga funktionsansvariga 

Revisorer:                           Carina Gradin, Jan Wisborg 
Valberedning:              Tommy Larsson, Kjell Johansson 
Områdesansvariga:                     Anneli Lindh Piccolo tillsammans med styrelsen 
Kontaktpersoner på området:  Anne-Christine Sundqvist och Erika Svanholm 
Medlemsregisteransvarig:         Ingrid Alm 
Ansvarig för inskrivningar:         Anneli Piccolo 
   
Vattenansvarig: J.                    Jim Fylkesson, Kjell Nyckel 
Toalett och duschansvarig:   Renata Piispanen, Britt-Marie Mattson 
Lokalen/ uthyrning:         Margareta Sahlqvist 
Lokalen utanför:                       Henric Dimberg 
Hemsidan:           Helen Jansson 
Gräsklippning:           Anneli Thiel (ansvarig), Per Olov Starfeldt, Niklas Strömberg, Mats 
                                                     Mattsson, Annika Kieri 
Biodling:           Tommy Larsson, Maria Wiggh 
Aktivitetsgrupp:                        Carina Helmin, Anne-Christine Sundqvist (ansvariga), Kim Andersson, 
                                                     Annika Kieri, Chris Gunnarsson, Jim Fylkesson 
Arbetsgrupp:                             Joakim Helmin (vatten), Mats Mattsson (vatten) 
 
 

 

Styrelsemöten 
 
Styrelsen har under perioden haft 13 protokollförda sammanträden och däremellan många 
informella kontakter. Styrelsen har förmedlat information via bl a informationsblad, hemsidan och 
anslagstavlorna på området. 

 

 



Medlemsmöten 

Två medlemsmöten har hållits under året. Årsmötet hölls sedvanligt i mars och höstmötet i 
september. 

Städdagar 

Två obligatoriska städdagar har hållits. En vårstädning i början av maj med en uppslutning på ca 80 
medlemmar och en höststädning i oktober med ca 70 medlemmar. Medlem som ej deltagit vid en 
städdag bidrar istället med en avgift. 

Medlemmar 

Under året har 22 lotter bytt ägare var av 6 stycken har överlåtits. 
Medlemsantalet är 188 stycken. 
Styrelsen har löpande haft kontakt med, och behandlat ärenden från medlemmar rörande 
tillbyggnader mm. 

Området 

● Nytt väggrus har lagts på nedfarterna från parkeringarna samt en större del av 
Åsenborgsvägen. Total investeringskostnad: 49 125 kr 

● En ny bod för biodlarna har inretts i den gamla gräsklipparboden. Gräsklipparen har nu fått 
flytta till gamla vattenförrådet. 

● En kartläggning av områdets vattenposter har utförts och dokumenterats. 
 

Resor/Utbildningar 

En resa till trädgårdsmässan i Älvsjö anordnades av regionen med deltagare från Hälla. 
En odlarskola har anordnats av regionen med deltagare från Hälla.  
Bikurs har anordnats vid två tillfällen i maj. 
Äppelmustning vid något tillfälle under hösten.  
 
Fester och aktiviteter 

● Midsommarfirande  
● Ljusfest 
● Bingokvällar 
● Trivselkvällar med liveband, karaoke och dans 

 

Boule 

Hälla har inte haft något mästerskap i år.  
En bouleturnering mellan föreningarna har spelats, Hälla kom på första plats, Gränsta tvåa och 
Biskopsängen trea.  
 
Biodlingen 

Biodlarna flyttade in i containern, som Tommy Larsson har utrustat. Ca 50 kg honung har slungats 
och sålts. Det bestämdes att bikuporna ska delas till våren och några ska flyttas till norra delen av 
området, detta för att alla på området ska få ta del av pollineringen på ett bättre sätt.  



 

Slutord 

Styrelsen vill tacka för förtroendet från de medlemmar som stöttat styrelsens arbete samt till de 
medlemmar som har ställt upp och arbetat för trivseln och gemenskapen på området.  

Med dessa ord vill styrelsen tacka för det gångna året och önska den nya styrelsen lycka till med det 
nya året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

Anneli Lindh Piccolo                                                                                                           Peter Hammarsten 
                                                                     

 

__________________________________________________________________________________ 

Jona Hamberg                                                                                                                                Carina Helmin 
                                                                     

 

__________________________________________________________________________________ 

Benita Gustafsson                                                                                                      Anne-Christine Sundqvist 

 
                                                                      
 

__________________________________________________________________________________ 

Lisa Johanson                                                                                                                                        Ingrid 
Alm  

 

 

 

Kristina Laestander                                                                                                        Erika Svanholm 

 

 

 


