Verksamhetsberättelse för Fnyskens odlarförening 2019.
Om verksamheten 2019: Odlingssäsongen inleddes med vårarbetsdag där Tyresö radio intervjuade
medlemmar och publicerade ett program om odling och om odlarna på Fnysken. Under sommaren
förekom perioder av torka men inte i samma omfattning som året innan. På lotterna sågs blommor
och grönsaker av alla de slag; från påskliljor och pärlhyacinter på våren, rabarbern som växte sig
enorm, vallmon som blommade så generöst och alla grönsaker från gräslök till tomater och pumpor
mot slutet av odlingssäsongen. På hösten blev Fnysken som vanligt ett hav av gula blommor från
jordärtsskocka, solros och rudbeckia. Vi hade vårarbetsdag med fyllnadsval till styrelsen och
höstarbetsdag och jubileumsfirande med tårta och lotteri. Under arbetsdagarna utfördes jobb med
att rensa bort plast från komposten, rensa ogräs och fylla på med kompostjord runt buskar och träd,
täppa igen sorkhål, rengöra och renovera utemöbler, plantera äppelträd med mera.
Under arbetsdagarna och löpande under året har bland annat följande arbeten utförts:
Minigrävare har hyrts in för att sanera uppsagda lotter från buskar och träd.
Skräp och sopor har transporterats till återvinningen i Petterboda.
Runt vattenposterna har vi lagt markduk och flis.
Ny anslagstavla har satts upp med infoskyltar om grillningsförbud, vattenavstängning med mera att
sättas upp vid behov. Information ges också löpande på facebooksidan Fnyskens Odlarförenings
medlemmar och på hemsidan www.fnysken.se
Runt grillplatsen har vi lagt ölandssten.
Tydligare markeringar för att lämna och hämta kompost har gjorts.
Ny redskapslåda har införskaffats.
Stopp för kantodling har införts efter en vattenläcka i avvaktan att vi har en karta över hur
vattenledningarna går och på vilket djup de ligger.

Ledamöter i styrelsen under 2019 har varit: Ordförande Raija Saar och från maj 2019 Ulla Flygare,
Medlemsansvarig Ulla Flygare och från maj månad Monica Ferreira, kassör Raija Saar, sekreterare
och ansvarig för hemsidan Thomas Lummi, Bengt Olsson ”allt i allo” med ansvar för gränsdragning
mellan lotter, latrintömning med mera, ansvarig för granskning av lotter Virpi Luoma. Suppleanter
har varit: Simone Klöcker och Conny Hedman. Han avslutade sitt uppdrag som suppleant och
Christopher Karlsson valdes in med ansvar för vattenhanteringen. Kent Fahlén och Hasse Wikström
har varit ansvariga för att serva gräsklippare och trimmer, samt att ladda batteriet till en av
gräsklipparna. Maud Fahlén och Klara Rosén Papas har suttit i valberedningen sedan maj 2019.
Lottgranskning har genomförts vid två tillfällen. Vi har tagit emot 21 nya medlemmar;en ökning av
medlemsantalet jämfört med tidigare då några tidigare lottinehavare hyrde fler lotter som nu
styckats upp.
Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten och genomfört årsmöte. Arbetsdagar har
arrangerats vår och höst.
Tyresö 20200205 Styrelsen för Fnyskens odlarförening/Ulla Flygare.

Fnyskens Odlarförening: Resultat för 2019 och Budget för 2019
I
B
År 2019 Budget 2019 Budget 2020
Balansräkning 2018
Postgiro

35 150 kr
35 150 kr

Summa tillgångar
Balanserat resultat

29 934 kr

Balanskonto medlemsavgifter

1 950 kr

Upplupna kostnader
Årets resultat

7 166 kr

Summa skulder o eget kapital

35 150 kr
B
u

Lotthyror och Medlemsavgifter

- kr

Utfall 2019 Budget 2019 Budget 2020
122 928 kr

122 000 kr

122 000 kr

122 928 kr

122 000 kr

122 000 kr

Arrende, kommunen

28 054 kr

28 000 kr

29 000 kr

Vattenkstnader

12 077 kr

20 000 kr

15 000 kr

Latrinkostnader

4 900 kr

5 000 kr

6 000 kr

Inköp maskiner

1 600 kr

7 000 kr

7 000 kr

Underhåll bodar, staket, sandlådor mm.
Underhåll grönomr. Inköp drivmedel.
Uppgrävning av träd och buskar från lotter

2 660 kr

6 000 kr

7 000 kr

12 247 kr

15 000 kr

15 000 kr

Arbetsdagar.Års- och styrelsemöten och
Jubileumsfirande

8 648 kr

16 000 kr

10 000 kr

Administraiton, hemsida, frimärken mm,

4 180 kr

6 000 kr

5 000 kr

Skattepliktiga ersättningar

17 785 kr

15 000 kr

20 000 kr

Skatteverket. Skatt och arbetsgivaravgifter

11 572 kr

10 000 kr

14 000 kr

1 631 kr

5 000 kr

3 000 kr

Övriga kostnader och Transportkostn mm

10 408 kr

5 000 kr

10 000 kr

Summa kostnader

115 762 kr

138 000 kr

141 000 kr

Summa intäkter
Kostnader

Övr. Kostn. Bevakning Webcam mm

Årets resultat

7 166 kr -

16 000 kr -

19 000 kr

