Nyhetsbrev nr 1 – 2017
Hej!
I skrivande stund är det ymnigt snöfall och ett vitt täcke som täcker alla koloniträdgårdar,
men ni har väl märkt att dagen redan blivit längre? Nu är vi på rätt sida och det blir bara
bättre och bättre!
Aktivitetsdagar
Årets aktivitetsdagar infaller följande datum:

6/5
10/6
15/7
19/8
23/9
Vi jobbar mellan kl 10 och 12 och sedan bjuds det på fika för dem som vill. Den som
önskar vegetarisk korv eller majskolv kan anmäla det några dagar innan till
Trivselgruppen som består av Margareta Stålhammar (koloni 24) och Ingrid Perlhagen
(koloni nr 45). Var vänliga att respektera dem som arbetar med ogräsrensning i gångarna
och undvik att köra in på området mellan kl 10 och 12.
Årsmöte
Årsmötet är planerat till lördagen den 20 maj kl 14. Motioner lämnas senast 31/3 till
någon i styrelsen eller i föreningens brevlåda vid bodarna.
Duschen
Den nuvarande enkronan kommer att försvinna i sommar, den 30 juni. Eftersom den
behövs för att få varmvatten i duschen kommer föreningen att tillhandahålla dessa gamla
enkronor som vi kan använda som poletter. Hos föreningens kassör (Kenneth Andersson,
koloni 31) kommer man att kunna byta till sig en enkronepolett mot en tvåkrona, dvs för
en 20 kr sedel får du 10 enkronor. På detta vis kommer föreningen fortfarande att få
intäkter (ca 500:-/säsong hittills) från duschen.
Boulefest
Vi upprepar förra årets succé, Boulefesten, den 1 juli. Redan nu kan du börja planera
vilka kanelboullar du ska baka och snart kan man också börja träna kasten på boulebanan.
Mer info kommer!
Filmkvällar mm
Vi hoppas att det blir många fina kvällar så att det kan bjudas på utomhusbio i sommar
igen. Och kanske det finns några som känner för att klä midsommarstång på gröningen?
Varför inte en spontan grillfest? Det är roligt om vi har ett levande koloniområde med stor
gemenskap. Fram för allehanda ideér och initiativ!
Vi ses på Solhällan!
/ Styrelsen

