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Pubafton
Den 3 augusti som anordnades av festkommittén blev mycket välbesökt med discjockey som såg till
att stämningen var hög.

Synen uppföljning
En uppföljning görs den 26 augusti. Det växer ordentligt i våra trädgårdar och en hel del
växtlighet hänger ut på våra vägar och kan skrapa i våra bilar. Klipp ner så att inget hänger
ut på vägen.
Aktiviteter
Ljusfesten den 31 augusti anordnas av festkommittén
Ljusfesten är en gammal tradition där vi lyser upp våra trädgårdar i augustimörkret. Även i år
anordnas det en tävling. Mer om detta på våra anslagstavlor.
Vi kommer också att ha levande musik genom “The Partyz” som även spelade förra året och på
100-årsjubileet. Boka in kvällen. Årets sista festafton.
Höstmötet
Söndagen den 15 september kl. 15.00. Brukar vara mycket välbesökt.
Fritidsklubbens nästa aktivitet
Loppis
10 augusti kl. 11-15. Anmälan till Lasse eller Gun Johansson tel. 021-12 49 23/ 070-512 08 15.
Sopplunch
lördag 24 augusti kl.13.00. Anmälan till Lasse och Gun 021- 12 49 23/ 070-512 08 15.
Containrar kommer även i år att ställas ut den torsdagen den 26 september tom söndag
den 29 september. Containrar kommer att fnnas tillgängliga vid södra infarten, parkeringen
kyrkogården samt framför föreningshuset. Klipp/såga ner grenar i mindre bitar innan då
ryms det mer i containrarna.
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Vägarna och hastigheten
Glöm inte att det är respektive kolonists ansvar att fylla igen groparna på våra vägar. Kolla
extra noga när det regnat.
Varje dag framförs bilar och cyklar i allt för hög hastighet på våra vägar.
Ett problem som blivit större är de som har elcyklar. Hastigheten är maximalt 15km/tim
för samtliga fordon och till fordon räknas även cyklar.
Orsaken till hastighetsbegränsningen är att vägarna är smala, plötsligt uppdykande barn
eller ”lekande pensionärer ” bakom häckar och staket. Ingen vill väl var orsak till en olycka
och dessutom blir slitaget på vägarna mindre. Det kan inte vara svårt att hålla
hastigheten.
Incidenter har förekommit. Säg till om du ser någon som inte håller hastigheten. Vi har
alla ansvar för detta. Det är också en hel del bilister som höjer farten när man ska åka upp
på Skultunavägen från Paviljongvägen. Hastigheten gäller även Paviljongvägen trots att
den är asfalterad.
OBS Parkering framför föreningshuset är enbart tillåten för de som har ärende till
föreningshuset. Övrig parkering ska ske på egna tomten, vid parkeringsfickan
Skultunavägen, vid kyrkogården eller vid södra infarten.

Tisdag den 13 augusti kommer Kolonivägen att vara avstängd vid nr 33–35
pga. vägarbete.
Detta gäller bara bilar.
Om ni under tiden vägen är avstängd vill besöka er stuga får niåka mot
enkelriktningen.
KM i Boule
Har genomförts och vinnare blev Bosse Eriksson med Thord Carlsson som tvåa och Görel
Holby som trea. GRATTIS
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