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Nu har hösten kommit fast man nästan tror att det är sensommar vissa dagar.
Kolonisommaren har varit ovanligt lång känns det som, härligt! I år hade vi gemensamt
midsommarfirande på initiativ från några kolonister. Tack till dem som ordnade detta och
hoppas att vi kan göra om det nästa år och att fler har tillfälle att delta. Vi hade också en
trevlig sommarfest med ett 60-tal deltagare, både kolonister och inbjudna gäster. Tur med
vädret, god mat, tävlingar och lotterier med fina priser. Tack till alla som hjälpte till att
ordna allt: resa och riva tältet, duka, fixa med mat och kaffe, baka, organisera tipsrunda,
stå för pilkastning, fixa musiken, sälja lotter, köpa priser osv. Det är trevligt att göra något
tillsammans som vi alla har glädje av!
Vattnet
Kommunen brukar stänga för vattnet i början av november. Vi får inte veta exakt datum,
vi får ta det som det kommer. Tänk då på att öppna kranarna efter att vattnet har stängts
av så att trycket sjunker i ledningarna och rören inte riskerar att frysa sönder. Glöm inte
heller att stänga kranarna i god tid innan vattnet sätts på i början av april.
Sopor
Renhållningsverket tömmer våra soptunnor tom oktober månad. Soptunnorna kommer
alltså att tas in till helgen (månadsskiftet oktober/november) och under vintern får man ta
sina sopor med sig hem och kasta dem där.
Bilar
Eftersom vi har noterat att några bilar långtidsparkerats på Solhällan vill vi upplysa om
att det inte är tillåtet. Det kan naturligtvis finnas undantagsfall, men i så fall ska man
begära tillstånd hos styrelsen.
Hemsida
Om du inte gjort det innan så ta en titt på vår nya hemsida. Webadressen är
http://solhällan.se/. Det ska faktiskt vara Solhällan med ä! Är det någon som vill
publicera något som gäller hela föreningen eller har förslag på vad som ska stå på
hemsidan går det bra att meddela Hanna Wallin eller Eva Alexandersson.
Trevlig höst och vinter! Snart är det vår igen!
/ Styrelsen

