Ullna Koloniträdgårdsförening
Årsredovisning 2010
Verksamhetsberättelse
Händelser under 2010

Under året har sex styrelsesammanträden
hållits, och fem Ullna Nytt med aktuell
information har sänts till medlemmarna.
Följande personer valdes in i styrelsen på
årsmötet den 20 mars 2010.
Styrelseledamöter
Tomt
Irene Klee
ordförande
138
+ redaktör för Ullna Nytt
Margareta Weinesjö
kassör
65
Christine Nordström,
ledamot
41
Eva Rask
sekreterare
134
Jan Lewerentz
ledamot
90
Kristoffer Myrberg
ledamot + omr. ansv
106
Styrelsesuppleanter
Brigitte Weber
Inga-Britt Olsson
Camilla Sjöstedt

50
125
13

Vald till

2012 (omval)
2011
2011
2012 (nyval)
2011

Ny ledamot
I juni 2010 sålde Jan Lewerentz sin stuga
och följaktligen slutade han sitt uppdrag
inom styrelsen. Camilla Sjöstedt, tomt 13,
trädde in i egenskap av suppleant fram till
årsmötet 2012 då nyval sker.
Arbetsdagar 2010
De tre gemensamma arbetsdagarna för 2010
var 24 april, 12 juni och 18 september.
Intäkter från arbetsdagar
De som inte var närvarande vid de
obligatoriska 2 arbetsdagarna av 3 möjliga
debiteras 300:- för frånvaro 1 gång och 500:för frånvaro 2 gånger. Intäkterna för 2010
blev 18.700:-.

2012

2011 (omval)
2011 (omval)
2011 (nyval)

Valberedning
Birgitta Ersson
Ann-Marie Modig

36
3

Inga-Britt Olsson

125

2011 (omval)
2011 (omval)
2011 (omval)
styrelsens
representant

Revisorer
Monika Jönsson

98

2011 (omval)

Gösta Ottestam

9

2011 (omval)

Revisorsuppleanter
Maarit Maliniemi
Carl-Axel Rydbeck

14
63

2011 (omval)
2011 (omval)

Rätt att teckna firma var och en för sig har
varit Irene Klee och Margareta Weinesjö.
Områdesansvariga har under år 2010 varit
Kristoffer Myrberg och Weine Weinesjö för
södra. Områdesansvariga för norra har Ulf
Zande, Gertrud Persson och Tord
Oskarsson varit.

Skötselbesiktning
Skötselbesiktning skedde vid 4 tillfällen
under sommaren.
Kontroll av dricksvattnet
Dricksvattnet kontrollerades vid två
tillfällen, i början och i mitten av sommaren.
Kostnaden för detta har varit 15.826 kr
under året.
Protokoll från kontrollerna har satts upp på
servicehusens anslagstavlor. Enligt
analyserna är vattnet tjänligt.
Webbredaktör
Webbredaktören har erhållit 300:- i arvode
för 2010. På www.ullna.com finns det mesta
som rör Ullna Koloni-trädgårdsförening.
Skyltar
Fina skyltar har satts upp på södra området
och nya skyltar för norra är planerade och
budgeterade för år 2011.

tog hem Ullnapokalen var Eva Rask tomt
134.

Underhållsplan
Underhållsplanen för Ullna har gåtts igenom
och uppdaterats under 2010. Underhållet
sköts planenligt.
Duschprojektet
Kommunen godkände vårt ansökta bygglov
och 2 stugor ”Skalman 10” från Jörnträhus
beställdes och sattes upp i augusti 2010.
Duschkabiner installerades och är extra
breda vilket gör det lättare att gå in och ur
för att underlätta för dem som inte kan röra
sig helt obehindrat. Varmvattensberedare är
också installerade.
Många aktiva medlemmar hjälpte till med
grunden och målning av husen – ETT
STORT TACK till er!
Grävning för vatten och el skulle ha skett i
oktober men hantverkarna bokade in sig för
annat. Duschgruppen har som mål att
slutföra projektet i vår och det som återstår
är grävning för vatten och el så snart tjälen
har gått ur marken.
Det beslutades att uppvärmningskostnaden
för duschvattnet kommer att fördelas lika
mellan alla medlemmar. Ingen kostnad för
varje duschtillfälle utgår alltså.
Duschprojektet hålls inom budgetramarna.
Adventsglögg
För att öka samhörigheten mellan områdena
bjöd styrelsen in till adventsglögg lördagen
den 27 november. Trots 12 minusgrader
kom ändå ca 20 personer.
Ullna-mästerskap i golf
Ullna-mästerskap i golf på Arninge Golfklubb ägde rum den 24 juni 2010. Den som

Täby Kulturdagar
28 – 29 augusti 2010 var det kulturdagar i
Täby. Medlemmar från Ullna
Koloniträdgårdsförening sålde växter, fröer,
nyskördat och visade konsthantverk m.m.
som tillverkats med bland annat inspiration
från Ullna.
Överlåtelser m.m.
Under året har 5 stugor bytt ägare. Antalet
tomter i Ullna Koloniträdgårdsförening är
149 st, varav tomt 59 ej får bebyggas. Antal
medlemmar är 141, varav 7 medlemmar har
dubbeltomt och 1 tomt delas av 2 medlemmar. Intäkter för överlåtelseavgifter blev
600:-.
Utbetalda arvoden
Arvodet för ansvariga inom styrelse, elansvar och suppleanter har varit följande:
Irene Klee, ordförande:

7 000:-

Margareta Weinesjö, kassör:
Christine Nordström, vice ordf.
Eva Rask, sekreterare
Kristoffer Myrberg, ledamot och
områdesansvarig (södra):

8 000:4 800:4 800:8 000:-

Camilla Sjöstedt, utskicksansv.
Brigitte Weber, suppleant
Inga-Britt Olsson suppleant
Ulf Zande, områdesansv. norra
Gertrud Persson, områdesansv.
norra
Tord Oscarsson, områdesansv.
norra
Weine Weinesjö, områdesansv.
södra
Lars Ögren el-ansvarig
Monika Jönsson, revisor
Gösta Ottestam, revisor
Sociala avgifter

4800:200:400:2 000:-

2 000:7 000:999:999:15 127

Totalt

69 925:-

2 000:2 000:-

Arvodena har utbetalats i december 2010.

