
Kära Kolonister
Sommaren står i full blom och det gör också vårt vackra koloniområde. Bakom 
prunkande växter, bjärta bär och svällande grönsaker fortsätter styrelsen sitt 
arbete, och här är månadens rapport. 

GRINDARNA
Äntligen är de nya grindarna på plats. De är beställda för att stora grinden ska kunna ha 
en del öppen och däremd underlätta för ex rullstolar, barnvagnar, permobiler och 
lådcyklar. Det ger också ett välkomnande intryck. 
Så snart låsen till hakarna är på plats kommer de stora grindarna vara öppna under de Så snart låsen till hakarna är på plats kommer de stora grindarna vara öppna under de 
vanliga tiderna augusti ut. Därefter, när det är mindre folk i rörelse på kolonin, kommer 
bara vanliga dörren vara öppen de vanliga tiderna, tills kolonin stänger grindarna för 
vintern. 

100-ÅRS JUBILEUM
Pandemin är över och även om vi nu är 101 år gamla, så ser vi alla fram emot att äntligen Pandemin är över och även om vi nu är 101 år gamla, så ser vi alla fram emot att äntligen 
få fira 100-årsjubiléet tillsammans. En grupp planerar detta samkväm för fullt, och ni kan 
bocka av lördagen den 3 september i era almanackor. Mer info kvällen kommer när 
aktivitetsgruppen jobbat vidare, men vi kan redan nu avslöja att Dinos är bokad, så det 
kommer bli dans kvällen lång. 

FÖRELÄSNING
Under sommaren har vi haft föreläsningar med både Gunnel Carlson och  Christina Under sommaren har vi haft föreläsningar med både Gunnel Carlson och  Christina 
Högman på kolonin. Den 28 augusti kommer Christina tillbaka för att tala både om 
trädbeskärning, såväl som medicinalväxter. Det kommer bli en späckad och väldigt 
intressant stund, och alla är välkomna till festplatsen.

FIXARDAG och HALVÅRSMÖTE
Årets första fixardag var en succé och många 
kolonister dök upp för att hjälpa till att bygga 
den nya gången på B-sidan. Den den nya gången på B-sidan. Den 18 september 
blir årets andra fixardag, och då kommer vi bl.a. 
arbeta med festplatsen och minigolfen. Sedan
bjuder föreningen på lättare lunch, och därefter 
har vi halvårsmöte. En härlig kolonidag helt enkelt. 

09.30 -12.00 Fixardag på festplatsen & minigolfen 
12.00 -13.00 Lunch serveras 
13.00 - ca 15.00 Halvårsmöte i tältet.13.00 - ca 15.00 Halvårsmöte i tältet.

TVÄTTMASKIN
Kiosken har skänt en ny tvättmaskin som nu är 
installerad och redo att användas. Det tackar vi för!



STADGAR
I början av juli hölls ett öppet möte med alla intresserade kolonister för att uppdatera föreningens 
stadgar. Det var en träffi mycket god anda och med de allra bästa avsikter. Nu skrivs ett förslag utifrån 
de tankar som lyftes på mötet för att alla medlemmar sedan ska kunna respondera på dem. 
Den Den 8e augusti kl 16 hålls ett nytt stadgemöte för att återigen gå igenom de reviderade stadgarna. 
Därefter kan ett föredömligt förslag förhoppningsvis förberedas för föreningens årsmöte, att anta våren 
2023. 

TILLSYN
För någon vecka sedan hölls en tillsynsdag, och det var en glädje att se hur många på kolonin som tar För någon vecka sedan hölls en tillsynsdag, och det var en glädje att se hur många på kolonin som tar 
väl hand om sina trädgårdar och hyser stor respekt för de gemensamma ordningsreglerna. Alla har fått 
en lapp i sin brevlåda med resultatet. Kika på den, och är det något som behövs åtgärdas så har ni 
fortfarande gott om tid på er. Det kommer ske en återsyn sista veckan i september, och då hoppas vi 
att vi ska kunna göra en full genomgång av alla kolonier, utan en enda anmärkning. 
Har du några funderingar kring hur ordningsreglerna påverkar din trädgård är du alltid välkommen att Har du några funderingar kring hur ordningsreglerna påverkar din trädgård är du alltid välkommen att 
höra av dig till styrelsen, så ska vi försöka räta ut alla frågetecken. Alla ordningsregler finns också 
anslagna på hemsidan.

AKTIVITETER
Det är många som är intresserade av gemensamma aktiviteteDet är många som är intresserade av gemensamma aktiviteter, och styrelsen välkomnar alla initiativ 
och allt engagemang - föreningen blir det som vi gör av den tillsammans. Så har du en idé eller längtar 
efter att göra något tillsammans med dina grannar. Bjud in och sätt fart, vi i styrelsen hjälper gärna till 
om du har frågor eller bara vill sprida ordet om din aktivitet.

GEMENSAMMA YTOR
VVill du också ha det extra fint på vår koloni kan du alltid ta samma initiativ som Leif Clavenheim, B55, 
och helt enkelt göra slag i saken. Ett gäng händiga kolonister tog också tag i tujorna på A-delen, vilket 
det var hög tid för. För att inte tala om ängen på B-sidan som har blivit så otroligt vacker, efter att ett 
björnbären slitits bort och platsen rensats. Den glädje som sprids av att någon fixar med de ge-
mensamma ytorna är otroligt. Tack, vi hoppas många inspireras av er som bidrar med er tid och kraft..



MIDSOMMAR

Midsommar var en mycket lyckad tillställning. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som på Midsommar var en mycket lyckad tillställning. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som på 
olika sätt hjälpte till att göra detta till en glädjefylld och minnesvärd dag för alla besökare, 
unga som gamla. Tack alla ni som planerade och jobbade i veckor för att förbereda. Tack alla 
ni som lövade och blommade platsen, fixade godispåsar, fiskdamm, fika, kaffe och lotter. Ni 
som förberedde tält, bord och stolar innan och städade upp efter alla efteråt. Och tack 
musikerna och alla ni som dansade. Tillsammans kan vi fortsätta göra oförglömliga dagar 
som dessa - allas vilja att bjuda till det är storheten med en koloni som vår och något vi ska 
vara mycket rädda om. vara mycket rädda om. 



VATTEN

Fotosyntesen är en fantastisk process som inte bara ger oss trädgårdar fyllda av fägring, det är 
också grunden för allt liv som vi känner det, både för att den binder koldioxid och producerar syre 
såväl som näring. Inget av detta skulle fungera utan vatten. En brunbränd gräsmatta binder ingen 
koldioxid, ett dött träd producerar inget syre och en nedvissnad åker ger ingen mat.

I Sverige har vi vant oss vid lyxen att ha rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen att både bada i, I Sverige har vi vant oss vid lyxen att ha rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen att både bada i, 
dricka och vattna med. Men i takt med att klimatet förändras, och vi inser att det är en ändlig resurs, 
blir vatten också allt mer värdefullt. För att klara framtidens utmaningar behöver vi alla övergå till en 
mer hållbar vattenanvändning. 

Bevattning av trädgårdar ska utföras så eBevattning av trädgårdar ska utföras så effektivt som möjligt, exempelvis via droppslang och bara 
där det behövs, sk punktbevattning. En vattenspridare gör av med runt 150 liter vatten på 20 
minuter. Går spridaren mitt på dagen en varm sommardag nås växtrötterna endast av ca 10 % av 
vattnet, resten avdunstar. Vattna alltså hellre morgnar eller kvällar, än mitt på dagen i gassande sol. 
Täckodling och marktäckning kan också tillämpas för att minska avdunstning.
Det går också att välja grödor som inte är lika vattenkrävande, som att ex välja bönor, lök, rotfrukter 
och kryddor framför gurkväxter som gurka, zucchini, pumpa eller melon. 

Genom att skörda regnvatten sparar vi pengaGenom att skörda regnvatten sparar vi pengar, men även den energi som går åt för att ex rena eller 
pumpa fram dricksvatten. Dessutom innehåller regnvattnet mindre kalk och inget klor, vilket många 
växter uppskattar. 

Andra små tips för att ytterligare värdesätta det livsviktiga vattnet är:

- Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
- Diska inte under rinnande vatten.
- Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i - 
  kranen tills det blir kallt.  kranen tills det blir kallt.
- Spola ur vattnet som stått still i kranen, men låt det inte spolas iväg utan samla det för att 
  vattna växter med.
- Laga onödiga läckor, porlande toaletter och droppande kranar, över tid kan många 
  kubikmeter gå till spillo.
- Vädra och piska textilier så att det behövs tvättas lite mer sällan.
- Duscha istället för att bada, och räds inte den fräschör som kommer av att duscha kallare 
  snarare än varmt.  snarare än varmt.

I jämförelse med de största vattenbovarna är dock vattning av kolonirabatter en västanvind. Globalt 
sett står jordbruket för 70% av världens vattenförbrukning, och några av de allra största bovarna när 
det gäller vatten kräver möjligen lite mer eftertanke, men är viktigare än någonsin att ta hänsyn till. 
Och den som menar allvar med att den vill spara vatten kan aboslut vattna mer sparsamt, men ska 
också överväga några andra, långt mer verksamma åtgärder.

Ett kilo nötköt kräver runt 15 000 liter vatten, gris något mindre. Ett kilo nötköt kräver runt 15 000 liter vatten, gris något mindre. Det är hundra bevattningstillfällen som 
nämns ovan. För ett enda kilo kött. Ris, mandel, avocado, bananer och kakao till choklad är några andra 
vattenkrävande grödor, om än inte i närheten av vad köttet drar. Nyproducerad bomull är vidare en 
av de mest vattenkrävande grödorna som finns, så för den som hyser ett genuint intresse att spara 
på vatten är vegetarisk mathållning och återanvändning av gammal bomull ett bra ställe att börja på.

Arbetet med den individuella vattenmätningen som beslutades om på årsmötet fortsätter och 
styrelsens ambition är att få det installerat och driftklart tills vattnet sätts på våren 2023.
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