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Årsmötet på söndag
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”.
OBS att vi förväntar oss att ni själva drar ut de dokument som ni vill ha med på mötet. Bara
ett begränsat antal kopior kommer att finnas på årsmötet. Alla dokument kommer dock att
visas på storbild.
Årsmötet hålls först, sedan en paus med kaffe och smörgås och därefter får Per Bürger
berätta för oss.
Vårmöte och städdag
Vårmöte och städdag blir lördagen den 6 maj. Föreningshuset kl 11.00.
Mer information om detta kommer att skickas ut separat.
Vägarna
Vägarna är nu i mycket dåligt skick. Groparna måste fyllas igen så fort som möjligt. Skrapar vi
vägarna innan groparna är fyllda, kommer de bara fyllas med löst grus som snabbt slits bort.
Någon skrapning görs alltså inte förrän groparna är ifyllda. Fyller inte ni i groparna, måste
föreningen betala för att detta görs. Grus vid föreningshuset är beställt och kommer att
levereras i dagarna.
Kom också ihåg att hålla hastigheten 15 km/tim. Då slits vägarna mindre. Vi kommer också
att sätta upp fartkameror och överträdelser går direkt till polisen som utdömer långa
fängelsestraff.
Katterna på området.
Området verkar nu vara tomt på katter. Om ni ser någon katt på området, som verkar vara
förvildad, ta kontakt med någon i styrelsen.
Som tack för hjälpen med att ta hand om katterna, skänkte föreningen 10 200 till
Katthemmet i Vaxholm för deras hjälp. Här ingår också bidraget från enskilda medlemmar.
Samtliga infångade katter mår nu bra och har anpassat sig till ett liv med människor.
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Södra toaletten.
Renoveringen invändigt är klar. Södra toaletten och föreningshusets samtliga toaletter
kommer att låsas upp till årsmötet. Norra toaletten är redan nu upplåst.
Resa till trädgårdsmässan
Som brukligt är, arrangerar Regionföreningen en bussresa till mässan Nordiska trädgårdar.
Avresa från stationen 08.30 Hälla busshållplats 0845 och hemresa 1600.
Kostnad för kolonister 170:-, för ickekolonister 220:-, ha gärna jämna pengar. Inträde
tillkommer. En rabattkupong finns i tidningen Koloniträdgården. Anmälan till Karina Stenman
021-333362, 0731 523173 kvällstid eller karina.stenman@hotmail.com. Ange då var ni vill
stiga på.
Jord
Kurs om ”Jord”. Vad vi än odlar så trivs det bäst i en bra jord. Men vad är det för faktorer
som skapar en bra jord? Det går vi igenom här. Ett kompendium ingår.
Plats Föreningslokalen, Biskopsängen. Tid 19 april 2017 kl 1800
Anmälan till Björn Qvarfort 070 328 60 31 eller bjorn.qvarfort@hotmail.com.
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.
Inbetalningskorten
Dessa blev lite oklara i och med att beloppen inte stämmer överens. Medlemsavgiften är
2.950kr inkl avgiften till förbundet. Totalsumman stämmer. Ni får också gärna betala in
avgiften i förväg, eftersom föreningen har en hel del utgifter nu på våren.
Björn Qvarfort/ordf
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