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Månadsinformation Juli 2019 
 

Mitt i säsongen händer en hel del. Försöker med en sammanfattning. 
 
Synen 
Vi har haft syn och resultatet är att de flesta sköter sina lotter föredömligt. Dock är många 
häckar mot vägarna alldeles för höga. Enligt ordningsreglerna får endast lotterna inhägnas av 
låga 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/e-mail kommer att skickas till berörda inom de närmaste dagarna. 
 
Vägarna 
Vägarna börjar ta stryk av regnet. Kom ihåg att ansvaret att fylla i potthålen ligger på resp. 
kolonist. Det är viktigt att detta sköts.  
Farten är också viktig att den hålls. Max 15 km/tim på hela området. Ni som har besökare är 
skyldig att informera om gällande regler. 15 km gäller samtliga fordon även cyklister och 
mopedister. 
 
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.  
 
Invasiva arter 
Styrelsen har fått en förfrågan hur vi ser på invasiva arter och då särskilt lupiner. Vi har 
diskuterat detta och det är upp till varje kolonist att se till så att spridning av invasiva arter inte 
sker. Betr. lupiner tycker många att dessa är vackra men vårt förslag är att man klipper ner dem 
innan de hinner sprida frön. 
 
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.  
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Vad händer juli och augusti på området 
 

- Boule KM semifinalerna spelas 31 juli och 1 aug och finalen fredag den 2 augusti. 
Samtliga matchtider börjar kl. 18.00. Anmälan senast 28 juli till Sonia Kämpenberg 
076 306 73 27. 

- Boulegänget har också träning måndagar och torsdagar kl. 18.00. 
Festkommittén anordnar nästa pubkväll den 3 augusti kl. 20.00 Diskjockey kommer att 
finnas. Mer information kommer på anslagstavlorna. 

- Målargruppen som träffas varje söndag kl. 15.00 kommer den 4 augusti att visa sina 
alster i föreningshuset mellan kl. 14 – 17. 

- Ljusfesten den 31 augusti är en tradition den sista lördagen i augusti. Börja redan nu att 
fundera på hur er lott ska lysas upp i augustimörkret. Mer information om ljusfesten 
kommer i nästa månadsbrev samt anslås på anslagstavlorna. 

 

Fritidsklubbens aktiviteter 
- Pubaftonen den 13 juli bjöd på en härlig sommarkväll med smörgåsar, vin, öl.  

Ett 60-tal kolonister deltog. 
- Loppis 

Loppis lördag 10 augusti 11–15. Inlämning fredag 9 augusti 16 – 18.  
Anmälan Lasse eller Gun Johansson 070-512 08 15. 
Sopplunch lördag 24 augusti kl.13.00 i föreningslokalen. Anmälan till Lasse eller Gun  
070-512 08 15. 

 
Grannsamverkans 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. 
Vi hade besök i herrduschen i början av juli. Fönstret bröts upp. Inget stals. Polisen tog 
personerna på plats.  
Någon kontaktade Polisen och det är vi tacksamma för.  

 

Styrelsen 
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