Nyhetsbrev nr 2 – 2015
Äntligen har våren kommit!! Den allra bästa tiden på året med vårblommor i alla färger,
den skira grönskan av nyutslagna löv och ett väldigt fågelkvitter. Förväntningarna på en
fin sommar är höga. Samtidigt har vi kolonister massor av arbete. Det ska sås och sättas,
jorden ska bearbetas och ogräs rensas i täpporna. Glöm för den skull inte aktivitetsdagen
den 9/5 kl 10-12. Ge dig själv och Solhällan ett löfte denna säsong: lova att delta i minst
en aktivitetsdag.
Vattnet
Det är Christer Larsson på Tekniska nämnden som stänger och öppnar för vattnet till alla
koloniområden, kyrkogårdar och fontäner i Lunds kommun. Han kan inte bestämma
någon exakt tidpunkt för att öppna hos oss eftersom han inte vet hur lång tid det tar på de
olika ställena. Det kan bli problem någonstans, som t. ex vi på Solhällan märkte i år.
Läckage uppstod någonstans så alla delar av koloniområdet fick inte vatten samtidigt. För
att inte fördröja för andra som väntar på vatten, gör man alla reparationer när allt annat är
klart och det känns ju rimligt. Vi vet inte exakt vad som hände, men nu fungerar det, som
tur är. Vi hoppas att vi slipper krångel nästa år.
Årsmöte
Årsmötet är planerat till lördagen den 30 maj kl 14. Valberedningen är i full gång med att
hitta representanter till styrelsen. Känner du att du vill delta i styrelsearbetet och vill ha
en chans att påverka koloniområdets skötsel och utveckling? Tveka då inte att anmäla ditt
intresse till valberedningen (Claes Stålhammar, koloni 24 och Balint Wagner, koloni 15).
Det går givetvis också bra att föreslå din granne eller någon annan som du har förtroende
för och tycker passar som styrelserepresentant.
Ogräsrensning
Styrelsen får motta mycket klagomål på att det är så få kolonister som deltar i
aktivitesdagarna. Några sliter och andra åker snålskjuts. Styrelsen har varit i kontakt med
Lawés fastighetsskötsel och fått en offert på vad ogräsrensningen kostar om de ska göra
det. 2 personer som arbetar 20 timmar kostar 6000 kr + moms, dvs ca 8000 kr. Vi har fem
aktivitetsdagar/säsong. Om vi anlitar företaget 3 av dessa kostar det ca 24 000 kr. Idag får
vi in ca 29 000 kr på medlemsavgifterna. För att ”slippa” rensningen av gångarna skulle
vi alltså behöva minst fördubbla medlemsavgiften. Vill vi det eller vill vi umgås med
kratta och skyffeljärn två timmar en gång i månaden? Man kan välja att se aktivitetsdagen
som ett trevligt tillfälle att prata lite med andra kolonister som man kanske inte träffar så
ofta.
Kolonifest
Som ni kanske har märkt har vi inte annonserat något datum för kolonifest. De senaste
åren har deltagarantalet sjunkit och förra året var hälften av deltagarna inbjudna gäster.
Det är kanske dags att tänka i nya banor? Hur i så fall? Kanske tipspromenad, lotteri och
försäljning av kaffe/kaka och hoppa över själva festen? Ska vi bjuda in någon som håller
ett föredrag om t. ex ekologisk odling? Ska vi kanske ha ett knytkalas där alla tar med sin
egen mat? Eller något helt annat? Kom med förslag på årsmötet! Och självklart ska vi ha
en kolonifest om det är kolonisternas vilja!!!
Lyckligt Lottad

Nu har äntligen tidningen Lyckligt Lottad kommit hit! Ni hittar den i tidningsstället vid
stora anslagstavlan på parkeringen. Obs! den är gratis och till för alla. Den som vill skriva
något i den eller har tips till redaktionen kan ta kontakt med Eva Alexandersson (koloni
46).
/ Styrelsen

