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Ibland blir man överraskad och glad t.ex. då en odlare i andra änden på koloniområdet 
plötsligt ropar: Kom och fika! Jag bjuder på tårta! Eller då man upptäcker att morötter och 
vitlök faktiskt vuxit sig stora och fina, trots torkan denna sommar. 
 
Skördemarknad lördagen 22.9 på Torpet Orhem 
Vi hoppas att alla har uppmärksammat vår årliga skördemarknad. Marknaden är ett sätt att få 
in lite extra pengar till föreningen och kommande föreningshus, men också ett sätt att träffas 
och känna gemenskap. Alla bidrag mottages tacksamt. Kom gärna och ta en fika och handla 
plantor, inläggningar m.m. Affisch kommer inom kort. 
 
Föreningshus / Husgruppen 
 Husgruppen har fortsatt sitt arbete med att hitta en firma som kan sätta upp huset till en 
rimlig kostnad. Det tar tid att få in offerter och granska dem. Många firmor svarar inte p.g.a. 
semester eller för stor arbetsbelastning. Husgruppen/ styrelsen är mån om föreningens pengar 
och vill inte fatta några förhastade beslut. Vi återkommer så snart vi kan. 
 
Medlemsmöte  
De två sista åren har styrelsen, på medlemmarnas begäran, ordnat ett medlemsmöte under 
hösten eller våren, för att diskutera föreningens verksamhet. Styrelsen önskar att du som är 
intresserad av ett medlemsmöte skriver ett mail till vår info-adress för att visa ditt intresse för 
ett möte, samt vilka frågor du vill att vi ska ta upp. info@orhemtrekanten.se  
 
Städdagen 
Höstens städdag äger rum lördagen 6.10 kl 10.30-13.00. Det kommer att finnas en container 
för grovsopor. Vi planerar också att ha en flismaskin för grenar och kvistar ( mer info i nästa 
medlemsblad).  Ingen eldning således! Inför städdagen ber vi ev ägare av handgräsklippare   
( som står i Gula förrådet) att märka upp dem ordentligt. Vi ska städa  förrådet 6.10. 
 
Sist men inte minst 
Se över dina staket och rensa gångarna runt din lott. Det växer igen på vissa ställen. 
 

 
Sensommarhälsningar från styrelsen 


