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Trots kyliga höstvindar var det många som hittade till vår skördemarknad tillsammans med 
Victoria på Torpet. Så gott som allt blev sålt till tonerna av dragspelsmusik och en sol som 
kom och gick. Dagskassan uppgick denna gång till ca 6000 kr. Stort tack till alla som 
bidrog med plantor, blommor, grönsaker och inläggningar. 
 
Föreningshuset 
 
Äntligen!!! Vi kan nu berätta att huset är beställt och kommer att sättas upp under oktober, 
om inget oförutsätt inträffar. Parkeringen kommer att stängas en period vid bygget och vi ber 
alla respektera avspärrningen. Huset är på 24 kvadratmeter och vi kommer under våren 2019 
måla och inreda huset. Planen är också att dra in el. 
 
Städdagen 
 
Vi träffas lördagen 6 okt för att städa våra gemensamma utrymmen. Det kommer att finnas en 
container för grovsopor. OBS!  Ingen kompost i containern. Tyvärr blir det ingen flismaskin 
då det var svårt att få till logistiken denna gång. Vi gör ett nytt försök till våren.  
 

• Samling 10.30 vid Gula huset för avprickning. Du måste vara där i tid för att få 
tillgodoräkna dig dagen. 

• Gula huset behöver städas ordentligt. Du som har saker där uppmanas att märka 
allt. 

• Ingen eldning. 
• Föreningen bjuder på grillad korv ca 12.30-13.00. 
• Ta med egen dricka och kaffe. Trevligt om någon/några kan bidra med något 

hembakat till kaffet. 
• Om du inte kan delta finns två möjligheter: du kan utföra en uppgift på valfri dag eller 

betala en städavgift på 200 kr. 
 

 
 
 
 
 
 



Lottsyn 
 
Styrelsen kommer att gå lottsyn då städdagen är avslutad, 6 oktober. 
 
Årsavgiften 
 
Årsavgiften ska vara betald senast 31 okt på pg 522 99-5 ( Orhems Fritidsträdgårdar 
Trekanten). Enkellott 1.400 kr och dubbellott 2.600 kr. Glöm inte att ange namn och 
lottnummer. Det tar mycket ork och kraft för styrelsen att påminna om uteblivna 
avgifter. 
 
 
Medlemsmöte 
 
Ingen medlem har anmält intresse för ett medlemsmöte, så vi återkommer till våren. 
 
Vattnet 
 
Vattnet kommer att stängas av i mitten av oktober. Nya vattenansvariga är Annika lott 54 och 
Claes-Göran lott73. För att tömma systemet kommer kranarna att stå i öppet läge under 
vintern. 
 
Ja, det var nog allt för denna gång och väl mött på städdagen! 
 

 
Styrelsen/ Ylva Rundh Blomberg 


