
Hej alla kolonister! 
 

Vi välkomnar september månad. Det mörknar fort på kvällarna och löven börjar ändra färg. 

Träden skiftar i vackra färger och i skogen är det perfekt för att plocka ätliga svampar. 

 

 
 

 

Vi vill börja med att titta tillbaka på vårt gemensamma jubileumsfirande. Trots regnkläder 

och gummistövlar under en grå himmel blev det en succé. Magi på backen, tårta på 

festplatsen, öppna trädgårdar, loppis, hantverk, tipsrunda med fantastiska egenproducerade 

vinster, aktiviteter för både stora och små lockade uppskattningsvis 500 besökare till vår 

sommarstad. Med det sagt vill vi utbringa ett stort tack till Hanne Romanus som 

tillsammans med jubileumsgruppen varit ansvariga för att arrangera dagen. Till Affe på Mor 

Idas Bageri för den goda tårtan. Sist men inte minst alla kolonister som på ett eller annat sätt 

varit delaktiga, engagerade och tillsammans gjorde denna dag till en dag att minnas.  

 

Vi vill även uppmärksamma Erik Pfeiffer (A2) som på eget initiativ tvättat föreningshuset 

inför jubileumsdagen. 

 

 

 



Vad har hänt sedan sist? 

 

Det har planterats ett träd på trekanten på B-sidan. Trädet är av sorten Japansk 

blomsterkornell ”Cornus kousa” och är ett första steg mot en ny grönskande och blomstrande 

plats på området.  

 

 

 

Kiosken har sedan i slutet av augusti stängt för säsongen. Tack till Lasse och Luminita för 

den här sommaren.  

 

Även boulen har haft sin sista klot-kastning för säsongen. Arne Åberg och Jonas Persson 

stod som vinnare av både vinboulen på midsommardagen samt klubbmästerskapet. Efter 

summering av säsongens vinster och förluster stod Sonja Nilsson och Gert Gustavsson som 

vinnare. Vi gratulerar till samtliga vinnare. Inför nästa säsong som startar första onsdagen i 

maj 18.30 är kolonisterna välkomna till baken för att spela. Medlemmarna hälsar att det finns 

klot att låna samt att ”alla har vi varit nybörjare, så tveka inte att komma och prova”.  

 

Arbetet med att förbereda för tvättmaskin i porta-huset på A sidan har påbörjats. 

Tvättmöjligheter kommer att finnas inför säsong 2022.  

 

 



Vad har vi då att se fram emot?  

 

När nu hösten nalkas & trädgården ska förberedas inför vintern och kommande vår kommer 

risbingen på respektive sida att öppnas upp den 15 september.  

 

Tänkt trädgårdstillsyn har blivit uppskjuten till våren 2022. Anledningen till detta är att vi i 

styrelsen vill utarbeta en varaktig rutin kring tillsynen och dess process.  

 

Det kommer under hösten 2021 starta ett projekt i samarbete med Malmö Stad på baken. 

Vilket bland annat kommer innebära, upprensning, bortforsling och plantering av nya träd 

och buskar. Mer info kommer.  

 

På söndag den 12 september är det dags för halvårsmöte. Mötet sker 11.00 på festplatsen. 

Innan mötet startar bjuder styrelsen på kaffe och fika, 10.45. Medtag egen kopp för miljöns 

skull. Vi ser fram emot ett möte med positiv energi och många deltagande kolonister – nya 

som gamla! Efter mötet kommer det ske nedmontering av tältet (the more the merrier)… 

 

 

 

Något mer?  

 

Framöver skulle vi och förarna uppskatta om kolonisterna som ställer ut trädgårdstunnor 

på Mölledalsgatan, placerade samtliga på B-sidan. Anledningen till detta är att föraren har 

svårt att stanna på ett säkert sätt för att tömma på A-sidan, samt blockerar trafiken. För att 

se till förarens säkerhet och arbetsmiljö vore detta önskvärt. 

 

Varma hälsningar, 

Er styrelse. 

 

 



 


