Hej alla kolonister!
Hösten har nu verkligen tagit fart. Ute i Sommarstaden har nyanserna skiftat, löven faller
sakta till marken och förberedelser inför säsongens slut syns i vår numera höststad.

Vi vill börja med att uppmärksamma kolonisternas agerande utifrån
önskemål om att samtliga trädgårdstunnor ska placeras på B-sidan.
Bra jobbat!
På söndag den 31 oktober, klockan 16.00, stänger vi vattnet för
säsongen. I mejlet bifogas även bild, information samt
rekommendation om hur kolonisten ska gå tillväga inför
vattenavstängning.

Under hösten deltog vi i årsmöte med förbundet på Mossängen. Vi har sedan årsmötet fått en
fin kontakt med Mossängens förening, där vi bland annat har fått inspiration, tips och idéer
för hur vi på Sommarstaden kan bli ännu bättre! Med det sagt, finns nu möjligheten att gå en
kurs i Biodling. Kursen hålls i delvis på Mossängens föreningslokal. Kursen ligger förlagd
under ca 10 – 12 träffar och innehåller en teoretisk samt en praktisk del. Planerat startdatum
är den 12 januari 2022 klockan 17.30. Förhandling om pris för deltagare pågår. Vid intresse
kontakta styrelsen för mer detaljerad information.
Finns det förslag, önskemål eller tips på andra kursen eller föreläsningar som skulle vara
intressant för dig som kolonist och för oss på Sommarstaden under 2022? Inkom med dessa
snarast så att föreningen kan planera och söka eventuella bidrag för detta!

Det har inte undkommit något att vi haft oinbjudna gäster och påhälsning i våra kolonistugor
under hösten. Flertalet inbrott har skett vilket vi givetvis tillsammans vill förebygga. Vi ser
gärna att vi tillsammans gör det vi kan för att synas i vårt område även under höst och vinter.
Ta gärna en promenad i området, kolla till din och grannens kolonistuga. Vi uppmanar även
samtliga att rapportera i Coyard-appen om en blivit utsatt för något brott eller
uppmärksammat något misstänksamt.










Se till att alla dörrar har godkända lås. Det gäller även altandörrar och garage.
Fönster bör också ha lås. Ett bra skalskydd försvårar alltid inbrottsförsök och finns
det ”bortasäker” låsning på dörren förhindrar det tjuven att enkelt bära ut
stöldgodset den vägen. Det är svårare och tar längre tid att bära ut stöldgodset genom
fönster.
Förvara trädgårdsredskap och stegar inne eller i ett låst förråd. Då kan de inte
användas som inbrottsredskap.
Gör stugan ”synlig” för grannar eller från väg, om det är möjligt
Se till att ha bra utebelysning, gärna med rörelsedetektorer
Samverka med grannarna genom grannsamverkans-appen Coyards.
Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter. Stöldmärkning gör man idag
enkelt med märk-DNA.
Installera ett godkänt larm.
Sätt in kameror som du kan kontrollera med app – får du ett larm så kan du enkelt
kontrollera vad som sker.

Varje inbrottsförebyggande åtgärd på den egna lotten bidrar till att göra vårt koloniområde
som helhet mindre intressant för den som söker övernattning eller är ute efter att stjäl. Det
vill säga tryggare för oss!

Som ett trevligt avslut på 2021 års säsong bjuder föreningen in till glöggmingel den 12
december klockan 13.30 uppe på backen. Värmande dryck, tilltugg och liten sång av Rickard
Söderberg. Meddela gärna oss via mail om ni kommer samt antal senast den 2 december,
tack. Vi ser fram emot ett juligt avslut tillsammans.
Vänligen,
Styrelsen

