Nyhetsbrev nr 3 2015
Nu är säsongen i full gång och det är snart midsommar! Solen skiner, men vi väntar fortfarande på
den riktiga sommarvärmen. Hoppas att den kommer snart!

Årsmöte
Solhällans årsmöte hölls den 30 maj med deltagare från 21 kolonier. Tomas Gustavsson valde att
avgå efter åtta år i styrelsen och i stället fick vi en ny styrelsemedlem, Bodil Hansson i nr 42.
Välkommen Bodil! Den nya styrelsen ser ut så här:
Hanna Wallin , nr 28

Ordförande

Bodil Hansson, nr 42

Sekreterare

Stefan Carlzohn, nr 34

Kassör

Eva Wickström, nr 36

Ledamot

Urszula Kurkus, nr 11

Ledamot

Eva Alexanderson, 46

Suppleant/Webansvarig

Ulrika Öst, nr 61

Suppleant

Årsmötet beslutade att bibehålla samma medlemsavgift som tidigare, dvs 370 kr/år.
Kolonifest
Den 15 augusti är det dags för årets kolonifest. Detaljer kommer att anslås på anslagstavlorna och
på hemsidan när det närmar sig. Boka dagen!
Boulebanan
Boulebanan är i dåligt skick och kommer att rustas upp enligt önskemål vid årsmötet.
Öppethållande
Enligt ordningsreglerna ska koloniområdet om möjligt hållas öppet den 1 maj till den 31 augusti
dagligen mellan 8 och 20. Det finns ingen speciell grindvakt utan den som passer in eller ut vid
dessa tidpunkter öppnar eller stänger grinden. Om någon kolonist t.ex har fest och vill hålla öppet
längre är det tillåtet att med ett anslag tala om detta. Man tar då också på sig ansvaret för att stänga
grinden för natten.

Leksaker och bibliotek
Det kommer att inhandlats en del leksaker, typ boccia, hopprep och kubbspel, som alla kan låna.
Leksakerna ska finnas i boden. Glöm inte att skriva upp om du lånar något och glöm inte heller att
lämna tillbaka det du lånat. I boden finns även böcker och DVD-filmer som vänliga själar har
donerat till föreningen. Det är fritt fram att låna dessa (behöver inte skrivas upp) och för den som
har egna böcker och/eller filmer att donera är det fritt fram att lägga dem i boden.
Glad midsommar!
önskar Styrelsen

