
Hej alla medlemmar! Här kommer lite information om läget på kolonin!

2021 års syn är nu genomförd och de flesta har kommit igång fint med sina odlingar.                              
Eftersynen sker 17 juli och då vill vi att det vi gjort nedslag på skall vara åtgärdat.                                   
Vi vill dock påminna om att var och en även måste se till att hålla sina gräs- och grusgångar rensade 
och framkomliga under hela säsongen - växter & bärbuskar kan behöva klippas o bindas upp löpande.

Vi har köpt in två nya gräsklippare av märket Klippo med 4 inställningslägen beroende på gräshöjd. 
De som lånar dem måste komma ihåg att torka av dem och plocka bort gräs från dem efter 
användning så håller de längre!                                                                                                                              
För lite högre gräs finns en nyslipad lie och en bra hopfällbar skära i plastbacken på golvet till höger i 
boden.

Vi planerar även inköp av krattor, räfsa och en ny trimmer. De trimrar som är kvar hänger på väggen
till vänster i boden. På samma sida ska även batteriladdare och tråd resp ”plastknivar” hänga. Den 
som vill låna en trimmer får ta hem batteriet och ladda.

Det har förekommit stöld på området igen. Gunilla på lott 63 blev av en gul gräsklippare av äldre 
modell med märkningen G och H (möjligen även 63) Om någon har sett den – hör av er till henne! 
Hör även av er till styrelsen om ni själva är drabbade!

Det är väldigt varmt just nu så tänk på att om möjligt vattna på morgnar och eftermiddagar/kvällar. 
Bevattning med vattenspridare är bara tillåtet före kl 10 och efter kl 16 pga den starka 
avdunstningen. Spridare får ej lämnas utan tillsyn!

Kaféet kommer nu att vara sommarstängt fram till 28/7 och då deras toalett inte heller kommer att 
vara tillgänglig kommer sannolikt användningen av vårt dass att öka. Märker ni att toapapper eller 
strö börjar ta slut eller tunnorna blir fulla – hör av er!

Glöm inte att använda/kolla på anslagstavlorna på verandan – just nu: redskapslåda bortskänkes!

Om bina skulle börja svärma finns ett nummer till bijouren på anslagstavlan och insidan av boddörr.

Sist men inte minst; växtligheten har formligen exploderat och parkeringen håller på att bli en grön 
heltäckningsmatta – det vore toppen om vi alla kunde avvara en stund och rensade en liten hörna då
och då!

Ha en fortsatt trevlig sommar! /                                                                                                                             
Josefin, Johan, Tove, Maria, Gunilla, Sonja och Anne         

  
                                                    
                                                                                                                                                                                      


