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Sommaren blev ju som den blev, men å andra sidan fick vi en skön sensommar och en höst 
med mycket sol. I år valde vi att ha vår egen skördemarkand i samarbete med Victoria på 
torpet. Det blev en trevlig dag med kolonikockar och många besökare. Tack alla som bidrog 
till dagskassan, som uppgick till ca 5000 kr. Pengarna går naturligtvis till vårt planerade 
föreningshus. Victoria var mycket nöjd med dagen och ser fram emot vidare samarbete nästa 
höst. 
 
 
Städdagen 
 
Höstens städdag äger som tidigare meddelats rum lördagen 3 oktober. Samling kl. 10.15 vid 
Gula boden för fördelning av arbetsuppgifter. Under städdagen hjälps vi åt att städa och rensa 
på våra gemensamma utrymmen ( ej den egna lotten). 
Om du ej kan delta finns två alternativ: du kan få en att utföra på valfri dag, alternativt betala 
en städavgift på 200 kr. För att få tillgodoräkna dig städdagen ska du delta från 10.15. 
 
 

• Container finns att tillgå för grovsopor. OBS! Ingen kompost får läggas i 
containern. 

 
• Vi eldar om vädret tillåter. OBS! Bara gammalt ris får eldas. 

 
• Ca 13.00 tänder vi grillen. Föreningen bjuder på korv och potatissallad. Ta med egen 

dryck och kaffe. 
 

• Roligt om någon kan bidra med något hembakat till kaffe ( ersättning utgår). Meddela 
styrelsen. 

 
• Vi utser årets kolonist. 

 
Vattnet 

 
Vattnet stängs av i mitten av oktober. Vi meddelar via infomail och hemsida. 

 



Årsavgiften 
 
Senast 31 oktober ska årsavgiften vara betald på postgirokonto 522 99-5, Orehem 
Trekantens koloniträdgårdar. Avgift för enkellott: 1.400 kr, dubbellott 2.600 kr. Glöm 
inte att ang. namn och lottnummer. 
Vi uppmanar alla medlemmar att betala sin avgift i tid. Det är tråkigt och tar 
mycket tid för styrelsen att ringa runt och påminna om uteblivna årsavgifter               
( utebliven avgift är skäl för uppsägning). 
Vi har också en kö av personer som gärna vill ha en lott i vår förening. Om du har för 
avsikt att säga upp din lott, är vi tacksamma om du meddelar detta till styrelsen snarast. 
 
 
Lottsyn 
 
Styrelsen kommer att gå lottsyn 3 okt. 
 
Gröna boden 
 
Gröna boden är som ni säkert märkt i mycket dåligt skick. Både tak och golv är ruttet och 
boden ska bytas ut. Vi väntar dock på besked ang. byggnadslov och vi uppmanar våra 
medlemmar att ta bort sina tillhörigheter från boden. 
 
 
 
Styrelsen tackar för detta år och önskar alla välkomna tillbaka 
våren 2016. 

 
VÄL MÖTT PÅ STÄDDAGEN! 

 
 

Styrelsen/ Ylva Rundh Blomberg 


