Nyhetsbrev nr 3 – 2016
Hej alla kolonister!
Säsongen börjar närma sig sitt slut, men vilka fantastiska sensommardagar vi fortfarande
har. Hoppas att hösten fortsätter som den har börjat. Det är mycket att göra i kolonierna
nu – inte minst med att ta hand om skörden. Det är ett riktigt äppelår i år!
Årets sista aktivitetsdag
Den 24 september äger årets sista aktivitetsdag rum mellan kl 10 och 12 som vanligt.
Stort tack till alla som ställt upp under de tidigare aktivitetsdagarna. Hoppas att ni orkar
en gång till och hoppas att du som hittills inte haft möjlighet att delta kommer denna
gång. Tänk på att inte köra bil på Solhällan under tiden för aktivitetsdagen! Det är väldigt
störande för dem som jobbar med att rensa i gångarna att behöva avbryta och flytta
redskap för att bilar (med kolonister som inte hjälper till med det gemensamma arbetet)
ska komma fram.
Dansbanan
Den gamla dansbanan har skänkts till Lunds kommun och kommer nu att användas vid
någon av kommunens alla sommaraktiviteter. Vi är väldigt glada för att den kommer till
användning. Detta medförde ommöblering i bodarna. Numera finns alla möbler i det
förråd som dansbanan tidigare varit i och styrelsen kommer att köpa ytterligare en hylla
för böcker och filmer till vårt mediatek.
Sopsortering
De sopkärl vi har är endast till för hushållssopor. Allt annat får varje kolonist själv ta hand
om och lämna antingen på någon avfallsstation eller ta med sig hem. Lunds kommun
kommer inte att tillhandahålla kärl för sopsortering på koloniområdena, pga de ökade
kostnader det skulle medföra.
Singel
Singeln i gångarna kommer att bytas ut mot stenmjöl, men det finns inget datum för detta
utbyte ännu.
Hemsidan
Ni glömmer väl inte att titta på vår hemsida då och då? Förutom datum för aktivitetsdagar
och andra händelser finns det nu också en sida för ”köp-och-sälj”. Endast kolonister kan
annonsera där, men alla kan se annonserna. Du hittar hemsidan på solhällan.se
Brevlådor
Många kolonier har brevlådor på utsidan av planket vid stora ingången. Kolla skicket på
din låda och töm den då och då. Vissa reklamutdelare är väldigt nitiska och lägger lappar
även i dessa lådor.
ROT-avdrag
Den som söker ROT-avdrag kan behöva ett intyg om att det är tillåtet att bo på
koloniområdet under sommarsäsongen. Detta intyg begärs hos Tekniska förvaltningen.
Kontakta Lars Brobeck eller Malgorzata Khalaf

Inbrott
Tyvärr hade vi en del inbrott i somras. Det verkar som om det var en inbrottsvåg på flera
koloniområden i stan. Väldigt tråkigt!! Det här är inget nytt problem. I boken ”På landet i
Lund – Om koloniområden då och nu” kan man läsa om vad som gällde i 1900-talets
början: ”Staket är nödvändigt som gränslinje, som skydd mot tjuvar och för att skilja det
privata området från allfarväg. Om områdena har fruktträd behövs dessutom nattvakt.”
Även om vi inte har nattvakt kan vi hjälpas åt med att hålla ögonen öppna och visa
besökare på området att vi sett dem genom att t. ex hälsa eller fråga om man kan hjälpa
till med något. Man bör också anmäla alla inbrott eller inbrottsförsök till Polisen.
Härlig höst!
/Styrelsen

