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Detta är årets första månadsbrev och vi har tänkt fortsätta med dessa i år åxå.
Årsmötet
Årsmötet 2017 blir den 2 april kl 11.00 i Föreningshuset. Vi får också en föreläsare.
Per Bürger kommer på besök och pratar om ”Aktuellt i koloniträdgården inför
säsongen 2017”, så boka in detta redan nu.
En kallelse kommer att skickas ut med brev. Nytt för i år blir att vi inte skickar ut alla
handlingar som ingår i underlaget till årsmötet per post. Detta både av miljöskäl samt
av kostnadsskäl. Ni som har mailadress kommer att få allt underlag per mail och ni
som inte har mail får möjlighet att rekvirera handlingarna. I kallelsen står vilka
dokument som ni kan rekvirera. Ett begränsat antal dokument kommer att finnas på
årsmötet.
Motioner skall vara ordföranden tillhanda senast 1 mars. Skicka dem till Björn
Qvarfort Uttervägen 29 722 43 Västerås eller bjorn.qvarfort@hotmail.com
Katterna på området.
Ulrika ock Katarina har gjort ett fantastiskt jobb och nu samlat in alla katter på
området. 13 stycken blev det. Om ni i vår upptäcker fler katter, ta kontakt med Björn
Qvarfort, så fångar vi in dem också. Katterna är nu väl omhändertagna. Några har
kolonister tagit hand om och övriga har gått till andra hem.
Tänk på i fortsättningen, att om ni börjar mata en vild katt, så blir ni ansvarig för
katten. Då har ni också en skyldighet att ha ett varmt utrymme där katten kan få
skydd under vintern. Om inte detta finns, räknas det som djurplågeri.
PS Katthemmet i Vaxholm, som hjälpt oss med infångandet och omvårdnaden, drivs
helt ideellt, men de behöver pengar för mat och medicinsk hjälp till katterna. Så ni får
gärna skänka ett bidrag till dem. Sätt in ert bidrag på föreningens bankgiro nr 50490440 så skickar vi pengarna vidare till katthemmet.
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Ni kan också gå med som stödmedlem hos Katthemmet i Vaxholm. Gå in på deras
hemsida http://www.katthem.nu så finns det mer uppgifter.
Renovering av södra toaletten.
Renoveringen har påbörjats och kommer att vara färdig när toaletten låses upp i vår.
Städning på toaletterna i lokalen.
Vår städare av toaletterna i föreningslokalen och södra toaletten, Ingrid Skarman
kommer inte att efter årsmötet 2017 fortsätta med städningen. Detta innebär att vi
behöver ny städhjälp från årsmötet 2017. Är du intresserad att hjälpa till med detta?
Kontakta valberedningen Kristina Wingh 076-353 41 67 eller Anita Wretman 070340 01 25
Uppdraget omfattar 4 toaletter och 3 duschrum i föreningslokalen. Ersättning utgår.
Det går att dela på ansvaret
Om inte någon anmäler sitt intresse kommer vi ta in anbud från städbolag vilket kan
påverka medlemsavgiften
Grannsamverkan.
Tyvärr har ett inbrott skett på koloniområdet. Kom ihåg att anmäla alla inbrott och
skadegörelser till polisen. Ta också kontakt med Sonia Kämpenberg 076-306 73 27
mail sonia.kampenberg@hotmail.com eller Sonja Rygren 070-345 59 44 mail
sonja.rygren@live.se och meddela vad som hänt. Det är viktigt att våra
representanter för grannsamverkan får veta vad som händer i området
Styrelsen
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