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Synen
Vi har haft syn och resultatet är att de flesta sköter sina lotter föredömligt.
Dock är några häckar mot vägarna alldeles för höga. Enligt ordningsreglerna får endast
lotterna inhägnas av låga häckar, staket eller stängsel – maximal höjd 1.20 meter.
Dessutom får inte häckar eller friväxande buskar inkräkta på vägbanan eller annans
tomt.
Avsikten med vårt koloniområde är att både vi kolonister och våra besökare ska kunna
se in på lotterna och njuta av våra trevliga trädgårdar.
Brev har skickats till berörda.
Eftersyn kommer att ske den 27 juli.
Parkering
Parkering framför föreningshuset är enbart tillåten för hyresgäster till föreningshuset.
Ni som har gäster och inte får plats på tomten finns parkering på fickan Skultunavägen,
under E18 bron samt vid kyrkogården.
Trädgårdsavfall
På förekommen anledning vill vi påminna om att det är absolut förbjudet att kasta
trädgårdsavfall i Svartån. Trädgårdsavfall ska komposteras eller köras till återvinningen.
Ordningsreglerna
Dessa är till för att följas. Reglerna som finns där är samtliga beslutade på ett årsmöte.
Detta gäller ju oavsett om man har en annan åsikt. Ordningsreglerna är till för alla
kolonisters trivsel i området.
På förekommen anledning vill vi informera om att det inte är tillåtet att vistas och bada
med hundar från föreningshusets brygga. Det finns hundägare som trots förbudet ändå
använder bryggan och låter sina hundar bada där. Orsaken till förbudet som har tagits
på ett årsmöte är att det finns hundrädda personer. Bryggan är till för våra kolonister.
Vägarna
Det börja nu uppstå potthål på våra vägar. En ny påminnelse att det är varje
lottinnehavares skyldighet att fylla i potthålen. Om du av olika skäl inte kan utföra detta
måste du ta hjälp av en granne eller annan som hjälper dig. Grus finns vid
föreningshuset samt vid infarterna från E18 bron och kyrkogården.
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Festkommittén
Har anordnat både en dansk afton med levande musik i maj och italiensk afton med
trubadur den 18 juli. Mycket uppskattat och väl anordnade pubaftnar. Dessa var mycket
välbesökta. Tack festkommittén att ni gör det så trevligt.
Vad händer augusti på området
-

Den traditionella ljusfesten sista lördagen i augusti (27 juli) planeras just nu för
fullt av festkommittén. Mer info kommer att finnas på våra anslagstavlor

-

Information för nya kolonister är den 17 augusti kl. 18.00. Inbjudan kommer att
skickas till berörda.
Boulegänget har träning måndagar och torsdagar kl. 17.00 bakom
föreningshuset. Det är bara att komma dit om du är intresserad att delta.

-

Grannsamverkan
ansvariga Sonia Kämpenberg 076-306 73 27, Sonja Rygren 070-345 59 44 samt
Christina Hydling 070-447 05 60 vill ha information om något otillbörligt händer på
området. Skicka helst ett sms.
Om du har inbrott eller inbrottsförsök anmäl alltid detta till polisen och skicka ett
sms till grannsamverkans ansvariga.
Uthyrning och utlåning av kolonilott med stuga
Uthyrning av kolonilott med stuga är inte tillåten. Utlåning av kolonilott med stuga är
tillåtet. Dock skall en utlåning under en längre tid än 1 månad alltid meddelas
styrelsen. Arrendatorn är alltid ansvarig för kolonilotten
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