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Vårmöte och städdag 
Vårmöte och städdag höll vi lördagen den 4 maj. Ett fyrtiotal kolonister deltog och 
gjorde ett gott dagsverke. Tack alla för er insats. 
 
Årsmötesprotokollet 
Har skickats över via mail samt brevledes till de kolonister som inte anmält sin e-mai-
ladress 
 
Loppis 
Blir det lördagen den 18 maj kl.11.00-15.00 efteranmälan kan göras till Lasse och 
Gun tel. 070-512 08 15.  
Ni som önskar ha loppis i er trädgårdar vänligen betala 50kr till fritidsklubben.  
Fritidsklubben har utgifter för annonsering mm. 
 
Pubafton 
Festkommittén anordnar pubafton lördagen den 1 juni kl. 20.00.  
Servering av öl och vin, varmkorv och varma mackor. Diskjockey är anlitad. 
Det blir full fart med andra ord. 
 
Gökotta  
Anordnas av fritidsklubben söndag 16 juni kl. 10.00 med grötfrukost. anmälan till 
Lasse och Gun tel. 070-5120815 
 
Att teckna/måla tillsammans. 
Det blir en fortsättning på den populära aktiviteten även i sommar. Birgitta Ernlund 
och Anna Lönnroos Lanzarin kommer att hålla i det hela. Det finns inga krav på för-
kunskaper, utan alla som vill teckna/måla är välkomna. Sammankomsterna i för-
eningshuset på söndagar kl. 15:00. Det är bara att komma. Start söndagen den 2 
juni. 
 
Boule  
Boulegänget spelar boule måndagar och torsdagar bakom föreningshuset.  
Du som ännu ej anslutit är du välkommen kl. 18.00. Ansvarig är Sonia Kämpenberg 

Kolonivägen 13 tel. 076-306 73 27. Ingen föranmälan behövs. 
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Brandinformation 
Tomas Lovehed kommer att göra en allmän brandinformation den 10 juni. 
Information om vad man bör tänka på vid brandrisk, brandsläckare mm 
Plats Föreningshuset kl. 18.00. Ingen föranmälan behövs 
 
Byggansvarig 
Tomas Lovehed Kolonivägen 51 tel.  070-541 42 20  e-mail lovehed56@gmail.com 
tar emot bygglovsansökningar. 
Innan du påbörjar en byggnation läs först byggreglerna och sök bygglov innan du på-
börjar bygget. Gäller även om du ska riva. Är du osäker vad som gäller kontakta To-
mas 
 
Syn 
Synen kommer att gå av stapeln måndagen efter midsommar, alltså den 24 juni.  

 
Vägarna 
Vi vädjar till att ni håller hastigheten på våra vägar. Detta gäller självklart även cyklis-
ter.  Max 15km/tim är tillåtet.  
Det finns kolonister med elcyklar som kör alldeles för fort. Tänk er för. Vi vill inte att 
det ska hända en olycka. Det har varit nära några gånger.  
 
Bryggan vid föreningshuset 
Kommer inte att byggas om i år. Bryggan har stärkts upp med nya fästen. 
 
Övrigt 
Staketet framför föreningshuset är nu målat. Tack Bosse Wretman för ett bra jobb 
 
Föreningen behöver hjälp med att olja in bänkarna vid föreningshuset, trappen ned 

till damernas duschrum och badbryggan.   

Hör av dig till Lennart Östman tel. 070-755 22 54 du som känner er manade.    
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