
Kära Kolonister
Nu börjar vi få en smak av försommaren och när solen ligger på om eftermiddagarna kan 
det bli riktigt hett i våra trädgårdar, fastän vi fortfarande har en relativt kylig april.

Den första gemensamma aktiviteten, upprensningen av backen, är redan avklarad, 
risbingarna flisas och boulen har startat upp. Kolonin sprudlar verkligen av liv. Så härligt!

FIXARDAG
Det mesta av de taggiga slånen är borta från Backen, rötterna bortfrästa och marken åter Det mesta av de taggiga slånen är borta från Backen, rötterna bortfrästa och marken åter 
redo för den parkplantering som kommer genomföras under hösten. Då kommer bland 
annat en ny gång bakom boulen dras mellan nya katsura och näsduksträd. Vi vill ge ett 
jättetack till alla er som bidrog till detta genom att hjälpa till med handkraft och gott humör.
Nu ska vi fortsätta och fixa Backen och dess environger och därför ägnas den första stora Nu ska vi fortsätta och fixa Backen och dess environger och därför ägnas den första stora 
fixardagen först och främst åt detta. Förhoppningsvis kommer många av våra runt 150 
stugor att närvara, vilket gör att vi också kommer kunna styra upp en del andra saker på 
kolonin. 
Allt är planerat och noga förberett, av en fixargrupp, attiraljer införskaffade och det finns 
tydliga mål för dagen, så det enda du som kolonist behöver göra är att dyka upp. 
Den 9 juli 10-14. Grillarna kommer tändas vid lunch, så ta med dig det du vill grilla.

VÄXTBYVÄXTBYTARDAG
Söndagen den 22a maj kl 10-13 så är det växtbytardag på Kirsebergskyrkans innergård. 
Då kan du byta bort de plantor du har för många av och istället komma över nya, 
spännandne växter till din trädgård. 

FESTPLATSEN
Du vet väl att du kan hyra festplatsen för ditt eget firande. Nu har vi 
uppdaterade rutiner för detta och du kan både läsa om dem, och 
boka din egen kväll, på hemsidan. 

Nu är tältet rest, och här ser du hur fint det var när många Nu är tältet rest, och här ser du hur fint det var när många 
kolinister samlades för att tillsammans förbereda för sommarens 
fester!



HEMSIDAN
Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Där kan du bland annat se vilka datum vi 
har de olika föreläsningarna och gemensamma aktiviteterna. Där finns också 
ett sammandrag av de frågeställningar som fick sina svar under årsmötet.
www.sommarstaden.org

JÄRNVÄGEN
VVi vill påminna er som har trädgård mot gamla järnvägen om att det inte är en 
risbinge, så när du klipper dina häckar eller har annat trädgårdsavfall så ska 
det antingen till risbingen när den är öppen, eller återvinnas på annat sätt. Det 
är inte tillåtet att slänga ris bakom häckarna. 

FÖRELÄSNING

TVÄTTMASKINEN 
VVid tidigare årsmöten har det visats intresse för att låta installera en 
tvättmaskin i porta-pottihuset, och styrelsen genomför just nu det. El har dragits 
in och snart kommer installationen av VA slutföras, varvid tvättmaskinen ska 
komma att kunna börja användas av medlemmar i föreningen. Håll koll på 
hemsidan när den är redo att användas.  Ni som är intresserade av att använda 
tvättmaskinen ber vi kontakta styrelsen.

Den första föreläsningen för säsongen är redan nu på 
söndag, den 15e maj, kl 14.00 Då kommer trädgårds-
mästaren Christina Hultman till festplatsen och talar om 
träd och buskar på kolonin. Hon har bland annat arbetat 
på Fredriksdal såväl som på Flyinge, och vi ser framemot 
att ta del av hennes stora kunskap. Det är helt gratis!

AKTIVITETER
Midsommarfirande, kräftskiva, karaoke, logdans - 
det har tidigare funnits många lättsammare 
tillställningar. Pandemins restriktioner är över och vi 
kan åter mötas, vilket många har längtat efter. 
Just nu ligger en enkät ute där styrelsen vill få in Just nu ligger en enkät ute där styrelsen vill få in 
era tankar om gemensamma aktiviteter. Så fort 
svaren kommer in kommer vi att redovisa dem, och 
tillsammans med alla er som är intresserade 
genomföra dem. 
Som alltid bygger de gemensamma aktiviteterna på Som alltid bygger de gemensamma aktiviteterna på 
att vi genomför dem tillsammans. Vi ser fram emot 
att se resultatet av enkäten och tillsammans 
försöka göra det av kolonins gemenskap som de 
flesta önskar. 



URNORNA

Runt om vår koloni finns några gemensamma Runt om vår koloni finns några gemensamma 
urnor som behöver lite kärlek och ett lyft inför 
sommaren. Det finns en liten pott pengar för växter 
och frön och den som är intresserad av att bidra till 
vår gemensamma trevnad genom att genomföra 
detta är välkommen att höra av sig till styrelsen.

KIOSKEN

Slutligen vill vi gratulera både de som driver kiosken, såväl som alla oss som har 
glädje att besöka den, för den enastående succén vid invigningen på 
valborgsmässoafton. Har du inte redan varit där och tagit en våffla, en glass eller 
en öl så rekommenderar vi starkt ett besök. Och har du redan varit där så vet vi att 
du kommer gå tillbaka!

INSPEKTION

För den allmänna säkerheten och trevnaden i området har föreningen gemensamt För den allmänna säkerheten och trevnaden i området har föreningen gemensamt 
tagit fram ett antal ordningsföreskrifter. I samband med att någon går in i 
föreningen förbinder den sig också att respektera och följa dessa regler.
Det handlar bl.a. om träd-, staket- och häckvård samt att se till att gångarna utanför 
ens trädgård är välskötta och fria från ogräs.

Det är i sin tur styrelsens ansvar att se till att reglerna efterföljs och årets inspektion Det är i sin tur styrelsens ansvar att se till att reglerna efterföljs och årets inspektion 
av trädgårdarna kommer göras den 8 juni. Styrelsen kommer inte gå in i någons 
trädgård utan göra en ockulär besiktning ifrån gångarna.

Finns det saker som strider mot föreskrifterna säger de gemensammt framtagna 
reglerna att lotten först får en skriftlig påminnelse och därefter en skriftlig varning. 
Om anmärkningen trots detta inte åtgärdas kommer föreningen på medlemmens 
bekostnad vidta åtgärder för att se till att föreskrifterna följs. 
Om medlemen trots upprepade varningar ändå inte vidtar erforderliga åtgärder är Om medlemen trots upprepade varningar ändå inte vidtar erforderliga åtgärder är 
det grund för uteslutning ur föreningen

Det låter kanske lite formellt, men det finns ingen anledning att vara orolig inför en 
inspektion. De allra flesta har en intention att följa föreskrifterna, och då finns det 
alltid ett sätt att mötas. Det kanske går att se inspektionen som en inspiration att 
fixa till det där som legat på att-göra-listan en tag, men som ännu inte är uppstyrt. 

Har du några funderingar kring vad som gäller finns alla föreskrifter på hemsidan.

                  Ha en fortsatt riktigt fin maj, så möts vi i gångarna. 
         //Styrelsen
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