
Årets kolonisäsong kommer att se annorlunda ut 

 

Vi går en kolonisäsong tillmötes som inte blir som vanligt. Ovissheten är svår att hantera 

och konsekvenserna av Covid-19 är omöjliga att förutspå. 

Vi kommer mer än någonsin behöva hjälpa varandra men ändå hålla social distansering 

mellan oss för att minska risken för smittspridning. Styrelsen får redan nu, innan säsongen 

öppnat, frågor från medlemmarna med önskemål om tydliga och detaljerade svar om vad 

som kommer att gälla under säsongen. Styrelsen följer utvecklingen och myndigheternas 

rekommendationer men vill poängtera att eftersom lägesutvecklingen är så osäker kan 

ingen ge några definitiva svar eller med säkerhet vad som är rätt eller fel. 

Det vi vet är folkhälsomyndighetens föreskrifter och dessa gäller i dagsläget till årsskiftet. 

Föreskrifterna kan både förlängas och förändras med kort varsel och (mindre troligt) 

upphävas tidigare.  Utöver de detaljerade föreskrifterna uppmanar både myndigheterna och 

regeringen att vi alla måste agera ytterst ansvarsfullt och med försiktighet för att minska 

smittspridningen. 

Styrelsen väljer att ta fasta på att vi som förening ska utgå från försiktighetsprincipen och 

det kommer påverka säsongen betydligt. Det är förstås tråkigt men vi är övertygade om att 

det är det bästa och att alla medlemmar solidariskt sluter upp kring denna linje. Det helt 

avgörande i den här allvarliga situationen är ditt sunda förnuft och ditt personliga ansvar. 

Har du några som helst sjukdomssymtom, oberoende vad, väljer du att stanna hemma och 

inte träffa någon. Håll avstånd (2 m) till andra och tvätta händerna, det gäller i din vardag 

och förstås när du är på koloniområdet. Regler, rekommendationer och föreskrifter från 

experter och myndigheter ger inget resultat om inte vi alla tar vårt personliga ansvar för 

efterlevnaden. 

Vi vill också uppmana till källkritik när det gäller Covid-19 och inte hjälpa till att sprida 

hörsägen eller rykten. Rädslan och ovissheten om den nuvarande pandemin är svår för oss 

alla. Låt oss istället hålla oss till vad vi vet med säkerhet och minimera spekulationer. Låt 

kolonisäsongen präglas av odling, eget ansvarstagande och medmänsklig hjälpsamhet – då 

klarar vi av det här tillsammans. 

Vår vision avslutas med orden ”Vårt koloniområde ska vara ett välkommande 

rekreationsområde som främjar hälsan för både våra kolonister och besökare ”. Det vet vi 

att kolonisäsongen kommer att innebära iallafall. 

Styrelsen har tagit fram en sammanställning över vilka konsekvenser det kommer bli för 

våra aktiviteter och gemensamma uppdrag för en så säker och trygg kolonikolonisäsong 

som möjligt. Notera att sammanställningen kommer att uppdateras löpande utifrån 

Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer. Uppdaterade versioner av 

sammanställningen kommer att publiceras både på hemsidan och på områdens 

anslagstavlor. 

 

Hälsningar, med hopp om en god och fin sommar 

önskar vi i styrelsen 
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Allsång på Kollo 
Nationaldagsfirandet på festplatsen den 4 juni är inställt. 
 
Barnens dag 
Arrangemanget utgår. 
 
Bastu  
Bastun kommer vara avstängd tillsvidare.  
När rekommendationen om socialt avstånd på 2 m tas bort kan eventuellt nytt beslut 
fattas. 
 
Dusch 
Under förutsättning att några är villiga att städa så kan duscharna hållas öppna från 1 maj. 
 
Föreningshuset 
Det finns en mötesrestriktion att folksamlingar (idag) inte får vara större än 50 personer. 
Under säsongen 2020 är också 50 personer max antal personer som får vistas i 
Föreningshuset samtidigt. Att reglerna efterlevs och att smittorisken minimeras vid 
hyrestillfället åligger personen som hyr lokalen. Styrelsen rekommenderar stor 
återhållsamhet gällande möten inomhus den här säsongen 
.   
Gemensamma toaletter 
Områdesrepresentanterna beslutar datum för när de gemensamma toaletterna för 

området öppnas respektive stängs för säsongen. Städningen fördelas i vanlig ordning 

mellan områdets kolonister. Vid sjukdom meddelas områdesrepresentanterna snarast. 

Området får själva avgöra när städavgifter ska tas ut.  

Det finns inga speciella förhållningssätt för just Covid-19 om hur man ska städa. 

Föreningen rekommenderar dock att varje medlem har med sig eget desinficerande 

rengöringsmedel för att rengöra de ytor man kommer i kontakt med innan användning. 

Områdesrepresentanterna ser till att det finns städmaterial och om möjligt 
engångshandskar tillgängliga hela säsongen. 
 
Intresselistan 
Inget informationsmöte för intresselistan genomförs i år.  
   
Karantän i den egna kolonistugan 
Begreppet att sitta i karantän betyder total isolering.  
Fundera en extra gång på om din stuga är utrustad på det sättet att det fungerar praktiskt 
om du behöver sitta i karantän i flera veckor antingen som sjuk eller för att du är del av en 
riskgrupp. 
 
Klubbhuset 
Det finns en mötesrestriktion att folksamlingar (idag) inte får vara större än 50 personer.  
Styrelsen rekommenderar dock återhållsamhet gällande möten inomhus den här 
säsongen.  
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Kontoret 
Kontoret hålls inte öppet under den här säsongen. Frågor till styrelsen sker i första hand 
via mail till styrelsen@koloni-skarpnack.se. Har du inte möjlighet att maila? Lägg en lapp i 
brevlådan med din fråga och dina kontaktuppgifter så återkommer vi. Vi behöver få in 
frågor skriftligt för att kunna följa upp med svar efter nästkommande styrelsemöte. 
 
Midsommar 
Det finns en mötesrestriktion att folksamlingar (idag) inte får vara större än 50 personer 
vilket gör att styrelsen beslutat att årets midsommarfirande ställs in. 
Årets arrangörsgrupp får istället uppdraget att hålla i midsommarfirandet 2021. 
 
Miljöstationen 
Hålls öppen enligt plan. Under förutsättning att vi håller avstånd i kön så gäller det också 
att vi själva kan tömma våra kärror och enbart vara max två personer på bryggan 
samtidigt.  
Det kommer inte att finnas hjälp från områdena vid containrarna som tidigare år. 
 
Sommarmötet 
Det finns en mötesrestriktion att folksamlingar (idag) inte får vara större än 50 personer 
vilket gör att styrelsen beslutat att ställa in årets sommarmöte. Styrelseinformation under 
säsongen sprids istället via anslagstavlor samt via föreningens hemsida respektive 
Facebooksida.  
 
Social distansering 
Begreppet syftar på undvikande av normala sociala kontakter, vilket är ett sätt att undvika 
smittspridning. Att hålla avstånd (på 2 m) till varandra är ett personligt ansvar för alla 
kolonister och besökare. 
 
Studiegruppens program 
 
Inställda arrangemang  

 Föreläsning med Lena Israelsson 

 Föreläsning med Peter Streijffert 

 Föreläsning med Linda Schilén 

 Kurs om torka grönsaker 
 
Prel. genomförs följande arrangemang: 

 Frö och plantbytardag vid miljöstationen (23 maj kl.09.-11.00) 

 Trädgårdshuset i Skarpnäck, guidning och inköpsrabatt (22 juni) 

 Kurs i JAS beskärning (25 juli) 

 Guidning i kolonin (26 juli kl.14.00) 

 Ljusfest 29 augusti 

 Höstmarknad 5 september 
 

Vid genomförande av aktiviteter ansvarar respektive arrangörsgrupp för att inte fler än 50 
personer deltar. Att hålla avstånd till varandra är ett personligt ansvar för alla som deltar. 
 
 

mailto:styrelsen@koloni-skarpnack.se
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Styrelsens arbete  
Styrelsen kommer att fortsätta sitt arbete under hela året. Sammanträdesplanen kan 
komma att justeras och vid behov övergå till digitala möten. 
 
Städdagar per område 
Städdagarna behöver skötas annorlunda i år eftersom vi har ett myndighetsförbud mot 
folksamlingar över 50 personer. Mera information om städdagarna för respektive område 
kommer efter den 21 april. 
Området får själva avgöra när städavgifter ska tas ut. 
 
Tacklunchen 
Tacklunch brukar arrangeras som tack till alla de kolonister som under året engagerat sig i 
arbetsgrupper eller enskilda uppdrag för föreningens räkning. Det finns en mötesrestriktion 
att folksamlingar (idag) inte får vara större än 50 personer vilket gör att det för närvarande 
inte finns någon möjlighet att besluta om tacklunchen i dess tidigare form. Styrelsen 
återkommer om hur föreningens funktionärer ska tackas.  
 
Trivselkvällar 
Styrelsen rekommenderar att trivselkvällarna ställs in till och med sista juni.  
Under andra halvan av juni tas ett beslut för resterande trivselkvällar under säsongen.   
 
Trädgårdsyn 
Styrelsen kommer tillsammans med några områdesrepresentanter genomföra en ordinarie 
trädgårdsyn med början 16 juni.  
Att våra lotter ska vara välskötta är en del av vårt avtal med kommunen så det kommer vi 
inte att kunna bortse från trots förutsättningarna.  
 
Träff med områdesrepresentanter 
Säsongens möten för områdesrepresentanter kommer att genomföras enligt plan. 
Samtliga möten kommer att hållas på terrassen vid föreningshuset (utomhus). 
Områdesrepresentanterna är styrelsens viktigaste kanal för informationsspridning kring 
beslut som rör föreningen som helhet. Det är helt avgörande att alla områden ser till att 
finnas representerade på dessa träffar. Utöver styrelseinformation kan 
områdesrepresentanterna ställa frågor och diskutera gemensamma angelägenheter. 
 
Värderingar 
Värderingar kommer att genomföras i vanlig ordning under säsongen.  
 
Yoga på festplatsen 
Genomförs som planerat.  
Vid genomförande av aktiviteten ansvarar respektive arrangörsgrupp för att inte fler än 50 
personer deltar. Att hålla avstånd till varandra är ett personligt ansvar för alla som deltar. 
 
Årsmötet 
Det finns en mötesrestriktion att folksamlingar (idag) inte får vara större än 50 personer 
vilket gör att det fortfarande inte finns någon möjlighet att bestämma en ny tidpunkt för att 
genomföra årsmötet. 


