Nyhetsbrev nr 2 – 2016
Vilken underbar majmånad vi haft i år!
Hoppas att sommaren forsätter på samma
soliga sätt och hoppas att vi får lagom
mycket regn, fast gärna på natten.
Årsmöte
Årsmötet hölls lördagen den 28 maj kl 14.
Valberedningen hade gjort ett bra arbete med
att hitta nya ledamöter till styrelsen, som nu
ser ut såhär:
Hanna Wallin, koloni 28, ordförande
Bodil Hansson, koloni 42, sekreterare
Eva Alexandersson, koloni 46, ledamot
Magnus Nilsson, koloni 20, ledamot
Kenneth Andersson, koloni 31, ledamot
Maria Runnerstam, koloni 50, suppleant
Fanny Bjartmarsdottir, koloni 4, suppleant
Fullständigt protokoll kommer att publiceras
på hemsidan - solhällan.se
Dansbanan
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda
möjliga öden för dansbanan.
1. Vilket skick befinner den sig i? Går det att

använda den som stomme i en möteslokal?
Vad skulle det i så fall kosta? Behövs
bygglov?
2. Finns det någon som är intresserad av att
ta hand om den, t.ex Lunds kommun eller
Kulturen?
Sand
Styrelsen kommer inte att köpa in sand för
jordförbättring. Det blir samma resultat om
man använder kompostjorden vi får av
kommunen.
Info från LKC
Enligt direktiven från Lunds kommun ska
koloniområdet hållas öppet för allmänheten
mellan 1 maj och 30 september. Under
denna tid ska också toaletterna hållas öppna
och tillgängliga.
Kommunen kommer att byta ut singlet i
gångarna på alla koloniområden till
stenmjöl.
Besök av Tekniska förvaltningen
Lars Brobeck och Malgorzata Khalaf
kommer att besöka Solhällan den 9 juni kl
15.
Invigningen av boulebanan

Den 21 maj återinvigdes boulebanan efter
renoveringen med bubbel och boule. Ett 30tal boulespelare var på plats och Christer
(koloni 43) och Bodil (koloni 42) stod för
planering och tävlingsledning. Efter många
hårda, spännande kamper stod Niklas och
Maj-Britt som segrare. Grattis! Samtidigt
var det en kanelboule-tävling. Vi
provsmakade fem olika kanelboular och alla
fick avlägga sin röst på den bulle som
smakade bäst. En jämn kamp, men
Christinas bullar (koloni 31) fick flest röster.
Grattis till Christina!
Aktivitetsdagar
Förra säsongen deltog kolonister från 47
lotter i minst en aktivitetsdag. Vår
förhoppning är att vi slår det i år så planera
in redan nästa tillfälle som är den 17 juni kl
10-12. Övriga aktivitetsdagar är
Vi ses!
/ Styrelsen

