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Så var det dags att sätta punkt för ännu en säsong. Vi fick en fin avrundning med vår 
skördemarknad tillsammans med Victoria på Torpet. Solen sken och mycket folk hade hittat 
dit för att fika, lyssna på dragspel och handla ekologiska grönsaker, plantor, saft, sylt och 
inläggningar. Försäljningen gick väldigt bra och vi fick in ca 9.000 kr till  huskassan. 

 
Stort Tack till alla ni som på något sätt bidragit !  

 
Städdagen 
Höstens städdag äger rum LÖRDAGEN 7 OKT (beklagar att det blev fel datum i förra 
bladet).  Dagen kommer till stor del ägnas åt att riva ett alt två hus på lotter som byter ägare. 
Ta gärna med en kofot om du har en hemma. Vi behöver också många som bär plankor och 
skräp till containern, allt efter förmåga. Andra uppgifter kommer också att finnas. Då 
rivningen är klar finns möjlighet för medlemmarna att lämna grovsopor. Ingen eldning denna 
gång. 
• Samling vid Gula huset 10.30 
• Föreningen bjuder på grillad korv ca 13.00. 
• Ta med egen dryck och kaffe. Trevligt om någon kan bidra med något hembakat till 

kaffet. 
• Försäljning av blomsterlökar vid fikat. 
 
Om du inte kan delta finns två möjligheter: du kan utföra en uppgift på valfri dag, alt betala en 
städavgift på 200 kr. 
 
Årsavgiften 
Årsavgiften ska vara betald senast 31 okt på postgirokonto 522 99 -5 Orhem Trekantens 
koloniträdgårdar. Avgiften för enkellott: 1 400 kr och dubbellott 2 600 kr. Glöm inte att ange 
namn och lott nummer. Vi ber er att betala avgiften i tid. Det tar mycket ork och kraft 
för styrelsen att påminna om uteblivna avgifter 
 
Lottsyn   
Styrelsen kommer att gå lottsyn 7 okt. 
 
Bygglovsansökan  
Vi har fått en handläggare och ansökan ska nu godkännas av våra berörda grannar innan vi 
kan få ytterligare besked. 
 
Medlemsmöte 
Styrelsen återkommer med tid och plats för höstens medlemsmöte. 
 
 
Styrelsen tackar för denna säsong och hälsar alla välkomna tillbaka våren 2018.  
                                                             

       Styrelsen/Ylva Rundh Blomberg 


