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Studiebesök Hälla.
Vi har fått en inbjudan från Hälla Koloniförening. Den 18 juli klockan 1800 är vi
välkomna på Studiebesök med rundvandring. Samling vid deras föreningshus.
100-årsjubiléet.
Planeringsgruppen har nu börjat sitt arbete. Första punkten blev datum för
jubiléet. Detta är satt till den 11 augusti 2018 med start 1600. INTE 12 augusti,
som vi skrev i förra brevet,
Bilder från förr.
Vi har tänkt att i föreningshuset ha ett bildspel då vi firar våra 100 år, med
bilder från området och från de senaste 100 åren. Så har ni sådana bilder, ta
kontakt med mig Björn Qvarfort antingen per telefon eller mail
bjorn.qvarfort@hotmail.se. Jag har en bra scanner och kan på så vis överföra
era pappers- eller filmbilder till digitalt format, om ni vill låna ut dem. Givetvis
får ni tillbaka bilderna även i digital form. Alla bilder är välkomna.
Årets syn.
Kommer att ske den 26 juni. Det vi kommer att bedöma är:
Hur ser vägarna ut. Finns det för mycket ogräs, finns det för djupa gropar.
Vattugångarna. Är dessa fria, så att man obehindrat kan gå ner där. Observera
att om ni bygger ett staket eller plank i vattugången, måste det finnas en grind
eller annat som går att öppna. Detta gäller alltså lotterna mot ån på
Kolonivägen och Nedre Åvägen, samt området mellan Övre och Nedre Åvägen.
Uthängande träd och buskar. Träd och/eller buskar får inte gå utanför staket
eller annan begränsning av lotten mot vägen. Observera att detta gäller upp till
3 meter över vägytan. Vägen skall också ha en bredd på minst 3 meter.
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Byggnationer. Några kolonister har fått meddelande om att ett berört
byggtillstånd inte är godkänt på grund av avvikelser från byggreglerna och att
föreningen krävt att avvikelserna skall åtgärdas. Vi kommer vid synen, att
kontrollera att avvikelserna är åtgärdade.
Lottens skötsel. Vi kommer också att bedöma om kolonilotten är välskött, eller
inte.
Andra avvikelser. Det kan förekomma avvikelser från ordningsföreskrifterna
eller arrendeavtalet. Dessa kommer också att bedömas.
Telefonledningarna.
Flera av berörda har tagit bort sina telefonledningar, men det finns några kvar.
När alla berörda, tagit ner ledningarna meddelar vi med som ansvarar för
stolparna, så kommer de och tar bort dem.
Vägarna.
Är nu riktigt bra. Skötsel och underhåll fungerar som det ska.
Nytt staket.
Ett nytt staket är byggt framför föreningshuset. Målning ska göras vid
städdagen 2018
Fester med mera under sommaren.
Onsdagen den 5 juli klockan 18.00 har Fritidsklubben Loppisbingo i
Föreningslokalen
Lördagen den 15 juli har Fritidsklubben en Pubafton
Lördagen den 5 augusti har festkommittén en Pubafton
Lördagen den 26 augusti hålls den traditionella Ljusfesten. Börja redan nu
förbereda för en strålande ljusfest, så att vi kan hålla traditionen vid liv.
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