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Från årsmötet.
På årsmötet togs beslut om att ta bort de extra anslutningar som sitter på vattenposterna på
sommarvattnet skall täppas till. Detta kommer vi att göra efterhand, eftersom det krävs en hel del
förberedelser. När vi täpper till, kommer vattnet till den vattenposten att stängas av. Detta berör i sin
tur ytterligare några vattenposter. Men vatten finns tillgängligt en bit därifrån.
Styrelsen 2017 består av:
Ordförande Björn Qvarfort
Kassör
Gunnar Wahlsten
Vice ordf.
Mona Holmgren
Sekreterare Björn Revenäs
Ledamot
Kristina Jörnlind
Suppleant
Eva Sjöstrand
Suppleant Siv-Gun Högström
Offentlig handling.
På årsmötet kom frågan om årsmötesprotokollet är en offentlig handling. Jag har pratat med Helena
Westerling på Koloniträdgårdsförbundet om detta. Protokollet är offentlig, så till vida att alla
medlemmarna har rätt att ta del av det. Däremot är protokollet inte en offentlig handling tillgänglig
för allmänheten. Skall allmänheten få del av det, till exempel om det läggs ut på en hemsida, måste
samtliga medlemmar i föreningen först godkänna det.
Björn Qvarfort/ordf.
Årsmötesprotokollet.
Kommer att skickas ut via mail till de som har mailadresser anmälda och per post till de som inte har
anmält någon e-mailadress. Ordningsföreskrifter, tidigare kallat regelverk, bifogas också. De är
uppdaterade med de ändringar som beslöts på årsmötet,
Vårmöte och städdag
.
Vårmöte och städdag blir lördagen den 6 maj. Samling i föreningshuset kl 11.00. Vi börjar med en
presentation av styrelsen. Fortsätter med lite allmän information och fördelar ut arbetsuppgifter. Vi
avslutar med kaffe/te och smörgås och en varmkorv. Medtag gärna krattor och spadar.
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Containrar.
Dessa ställs ut som i fjol. Det vill säga, på torsdagen den 4 maj ställs de ut. Är någon container sedan
full på fredag morgon, byts den ut mot en tom. Ni som har möjlighet, använd gärna torsdagen till att
fylla containern, så att de som bara kan utnyttja helgen, får chansen då. Försök packa ihop allt så
mycket som möjligt. Är någon container överfull, måste vi beställa en till och flytta över från den
överfulla. Detta kostar extra. Containrarna tas bort på måndagen den 8 maj.
Vägarna.
Vägarna har efter vintern varit i mycket dåligt skick. Då många inte fyller i sina potthål har vi varit
tagit hjälp med det. Den som ska sladda vägen har i förväg fyllt i de potthål som saknades. När
vädrets makter (inte för torrt) gör det möjligt kommer han att sladda vägen vilket kommer att ske
inom kort.
Det är viktigt att samtliga fyller i potthålen vartefter de uppstår då blir det lättare att hålla vägarna i
bra skick.
Kom också ihåg att hålla hastigheten max 15 km/tim. Då slits vägarna mindre
Grannsamverkan.
Tyvärr har vi under vintern haft flera inbrott 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.
Valborgsmässoafton.
Traditionsenligt valborgsmässofirande i föreningshuset med start kl 20.00. Öl, vin, smörgåsar, med
mera finns att köpa. Självklart även en brasa.
Sophämtningen
Tömningen börjar torsdag den 4 maj och vi öppnar behållarna till helgen.
Bouleträning
Bouleträningen börjar den 8 maj kl 18.00 och kommer under sommaren att hålla på varje måndag
och torsdag. Nya och gamla spelare är välkomna till boulebanan vid föreningshuset.
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