
Hej medlemmar!

- Städdagarna                                                                                                                                                             
Vi vill inleda med en liten summering av städdagarna 8-16 maj. Vi tycker på det hela taget att det var 
god uppslutning och gott humör. Det blev en hel del gjort; framför allt ogräsrensning i rabatter, 
parkering/huvudgrusgång och målning av staket. Allt blev ju förstås inte klart så för den som inte 
kunde delta under just dessa dagar går det bra att när som helst fortsätta detta arbete. Listan med 
uppgifter hänger kvar i boden.  Ja alla med lite extra ork och tid över är välkomna!

 

- Åverkan på området                                                                                                                                              
Som vi tidigare meddelat så hade koloniområdet natten till tisdagen ovälkommen påhälsning vilket 
resulterade i uppbrutna lås på redskapslådor och kringkastade saker. De hade även klampats runt på 
vissa lotter. Med ett undantag tycks de ha koncentrerat sig på lotterna utmed och innanför 
huvudgången upp mot Dahliaträdgården. Dvs vissa lotter mellan nr 60-77. Trist, men tack till er som 
hjälpte era lottgrannar stänga lådor och plocka upp!

- ”Lottsynen”                                                                                                                                                              
Helgen 19-20 juni är det dags för den årliga lottsynen. Detta för att se att alla kommit igång med sin 
odling.                                                                                                                                                                       
Vi utgår då från ett synprotokoll där vi bl.a även kollar att gång mellan lotterna är 60 cm och 
framkomlig, att gång mot staket är 60 cm och fri från hinder för att staketet ska kunna lagas och 
målas och att grusgångar är fria från ogräs.                                                                                                         
Därefter skickas protokollet ut till var och en och sen sker en uppföljande syn en månad senare då 
eventuella påpekanden skall vara åtgärdade.                                                                                                  
Allt för att vårt område skall utgöra en trevlig oas för oss och vår omgivning!

- Överbliven plantjord och täckbark                                                                                                                     
På parkeringen ligger jord (65 kr) och täckbark (55 kr) för den som vill köpa. Även de påsar som ligger 
bakom boden är i år till salu. Först till kvarn gäller! Summan swishas till 073-970 65 95 (Anne) 

- Information mellan medlemmar                                                                                                                         
Tänk på att inte alla tillhör Facebookgruppen så använd gärna anslagstavlorna på verandan för att nå 
fler, om du t.ex vill byta fröer eller plantor, ge bort något mm 

- Fyllnadsvalet                                                                                                                                                            
En liten påminnelse - Sista dagen att rösta är söndag 30 maj!

Vänliga hälsningar / Styrelsen  




