Information från styrelsen.

Miljögrupp
Vid årsmötet 22/4 2018, beslutades att vi ska fortsätta arbetet med miljöförbättrande
åtgärder men avvakta med ”Diplomering” (Se Årsmötesprotokollet) .Vid styrelsemötet
29/5 tillsattes därför en ”Miljögrupp” bestående av Märta Johansson
,sammankallande, Waltraude Enqvist och Claes Andersson. Deras uppgift är att gå
igenom de ordningsregler vi har med avseende på miljöfrågor och komma med
förslag på ev ändringar och kompletteringar som kan behövas för att ytterligare
stärka föreningens miljöarbete. Miljögruppens arbete tas upp vid höstmötet 16/9
2018. Idéer kring miljöfrågor på området kan ni med fördel ta upp med Miljögruppen.

Odlingsrådgivare
Till odlingsrådgivare har styrelsen utsett Märta Johansson.

Nya medlemmar
Stuga 30 har fått nya ägare, Julia och Olle, som vi hälsar välkomna till kolonilivet.

KRUT
Försäljningen av soppa, bröd,kaffe o lotter i samband med KRUT ( som genomfördes
under pingsthelgen) gav föreningen en nettointäkt på 2500 kr.

Handikapptoaletten
Vid mötet 29/5, beslutades om inköp o installation av ny toalett och handfat .Även
duschen kommer byggas om för att undvika vatten på golvet.

Komposterna
Vi ber alla att följa de anvisningar som finns uppsatta vid de gemensamma
komposterna på området betr vad som får slängas.I våra Ordningsregler
rekommenderas att varje lott har en egen kompost för det egna avfallet. Om ni inte
har egen kompost men funderar på att skaffa en sådan kan ni få hjälp o råd av våra
arbetsledare Alf o Åke o av vår odlingsrådgivare Märta.Vi kommer att under några
arbetsdagar i början och slutet av säsongen ställa upp släpkärran vid föreningshuset
så att vi kan slänga grenar och kvistar direkt i denna för omg bortforsling till
miljöstation. Detta gäller följande arbetsdagar 2018: 14/6, 28/6, 22/9, 29/9.

Gräsklippning/trimning röd dag
Rekommendationen är att inte köra gräsklippare/trimmer under sk Röd dag.
Om ni ändå behöver göra detta ber vi er i första hand göra det mellan kl 13.00 –
15.00.

Rapport från arbetsledarna
Detta har redan gjorts under 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny dränering lagd från övre gatan till mellangatan.
Väg och stora parkeringen skrapad.
Breddad ramp till klippar garage iordning ställt.
Ny plantering iordningställd vid grinden.
Ny plats för utemöbler vid grinden.
Uppsnyggning av skog mot väster genomförd.
Alla maskiner genomgångna och servade.
Jord, gödsel, grus och sand finns för försäljning.

Detta kommer att göras:
•
•
•
•
•
•

Uppsnyggning av övre parkering.
Sikta de gemensamma komposterna.
Nya räcken vid avfarten från stora vägen.
Fortsätta och slutföra målningen av föreningshuset.
Renovera handikapps toa rummet (se ovan handikapp toalett).
Laga staketet för att undvika att rådjur tar sej in på området.

Har ni förslag på ytterligare saker som behöver göras på de gemensamma områdena
kontakta arbetsledarna.

Vita brevlådan i föreningshuset
Har ni idéer/förslag/synpunkter så kontakta gärna oss i styrelsen direkt eller lägg en
lapp i den vita lådan i föreningshuset så lovar vi att det tas upp vid nästkommande
styrelsemöte.

