Nyhetsbrev nr 4 – 2015
Redan inne i augusti! Jösses, vad tiden går fort! Skolan börjar om två veckor och snart är
alla semestrar slut. Men vi som har koloni är lyckligt lottade. Vi har ett litet paradis här
med fina lotter, som förhoppningsvis bjuder på en riklig skörd av grönsaker, frukt och
bär. Vi hoppas att augusti blir solig och varm och att hösten inte börjar allt för tidigt.
Kolonifest
Ni glömmer väl inte att planera in kolonifesten den 15 augusti? Trivselgruppen
(Margareta i nr 24 och Ingrid i nr 45) ser fram emot att få hjälp med att organisera
aktiviteter, t.ex tipspromenad, pilkastning och lotteri. Till festen tar var och en med sig sin
egen mat och dryck. Det finns möjlighet att grilla om någon vill det. Anmäl att du
kommer på listan som sitter på anslagstavlan vid toaletterna.
Dansbanan
Vad ska vi göra med den gamla dansbanan? Vilket skick är den i? Finns alla delar så att
den kan monteras? Ska vi behålla den eller ska vi försöka sälja/kasta den? Ska vi sätta
upp den och låta den vara uppsatt permanent? Som det är nu ligger den i ett förråd och tar
upp en massa plats… Styrelsen planerar att ta upp frågan på nästa årsmöte, så fundera
och diskutera.
Komposter
Det finns några koloniområden som fått nya komposter med ett gjutet betongfundament,
men vi väntar fortfarande. Medan vi väntar har Tekniska nämnden lovat att sätta upp nya
skyltar vid våra komposter som talar om vad som ska kastas var. Kompostskötarna har
också ett önskemål om att den som parkerar sin bil vid den norra komposten ska lägga en
lapp i vindrutan med namn, telefonnummer och koloninummer. Det har hänt att det har
varit svårt att komma till med traktorn när komposten ska tömmas på grund av bilar som
står i vägen.
Säkerhet
Här på Solhällan har vi varit ganska förskonade från inbrott och annat bus. Vi hoppas att
det får fortsätta så. Håll ögonen öppna och hälsa gärna på alla du ser i området. Fråga om
du kan hjälpa till om du ser någon som verkar osäker eller letar efter något. Förutom att
säkerheten ökar ger det ett välkomnande intryck för de som besöker oss.
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