
Kära Kolonister
Mitt i den torra hettan får ni nu en möjlighet att sitta en stund i skuggan med en kopp 
kaffe och läsa lite om det senaste som händer på vår fina koloni.

FÖRELÄSNING
Under sommaren har vi haft föreläsningar med både Gunnel Carlson och  Christina Högman 
på kolonin. Den 28 augusti kl 14.00 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 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 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. Informationen har funnits 
tillgänglig länge, så vi ser fram emot stor uppslutning.

09.30 -12.00 Fixardag på festplatsen A98 samt minigolfen 
12.00 -13.00 Lunch serveras 12.00 -13.00 Lunch serveras 
13.00 - ca 15.00 Halvårsmöte i tältet.

TVÄTTMASKIN
Tvättstugan är fortfarande under utvärdering från både styrelse och kolonisteTvättstugan är fortfarande under utvärdering från både styrelse och kolonister. Medan den 
pågår uppmuntrar vi er som använder tvättstugan att göra det med stor respekt för varandra. 
Boka rimliga tider, håll stugan fräsch och framförallt ser vi fram emot att ni själva talar med 
varandra om hur ni vill ha det där. Om utvärderingstiden faller väl ut ser vi fram emot att ni 
som använder stugan också aktivt är med och hjälper till att bygga upp systemet för hur 
tvättstugan ska bokas och betalas etc. Inga vet ju bättre än ni hur ni vill ha det.

LÅSBOXAR
För att utryckningsfordon lätt ska kunna få tillgång till hela området kommer nya låsboxar För att utryckningsfordon lätt ska kunna få tillgång till hela området kommer nya låsboxar 
med utryckningsnycklar sättas upp vid stora entréerna. Det är ett standardiserat förfarande 
för att öka tryggheten hos alla kolonister.

101-ÅRSFESTEN
VVi i styrelsen hade uppfattat att det fanns ett stort intresse för en 101-årsfest på kolonin. 
Därför är det med sorg i våra trädgårdshjärtan vi konstaterar att det fortfarande bara 
inkommit en enda (!) intresseanmälan för att vara med och arrangera festen. Därför har vi 
tvingats avstyra festen den 3e september, och ser istället fram emot andra gemensamma 
aktiviteter där engagemanget är större.



FLISSPRIDNING
Under det förra fixartillfället var det över ett dussin kolonister som dök upp för att sprida ut 
fliset på den nya gången på B-området. Med gott humör och många skottkärror gick det 
väldigt smidigt. Styrelsen kommer flytta den kvarvarande flisen måndagen den 29 augusti 
kl 16.30 om nån är sugen på att byta ut sitt gympass den dagen mot spade och skottkärra.

VATTNET
Under senaste månaden uppdagades ett problem med en koppling vid pumpen på Under senaste månaden uppdagades ett problem med en koppling vid pumpen på 
B-området. Kopplingen kommer behöva åtgärdas, och grundligare undersökningar 
genomförs just nu nu. Sannolikt kommer en större uppgrävning av gången krävas och 
förhoppningsvis kommer det kunna ske under de månader då vattnet är avstängt, 
för att vara färdigt tills vattnet öppnar i vår.

Då hoppas vi också att den individuella vattenmätningen ska stå klar, och mer detaljerad 
information om detta är bara några veckor bort. Håll utkik. 

SSTADGARNA
Stadgegruppen fortsätter ses och arbetar intensvit med att fram nya stadgar för föreningen. 
Alla uppdateras kontinuerligt via exempelvis hemsidan. Nästa möte är onsdagen den 24 
augusti kl 16.30 på festplatsen A98 och alla som vill vara en del av det otroligt viktiga 
arbetet är välkomna.



EKONOMIN

Mycket av informationen i detta koloninytt är sådant som kostar pengaMycket av informationen i detta koloninytt är sådant som kostar pengar. Mycket pengar. Men 
samtidigt sådant som oundvikligen måste åtgärdas. Det är anledningen till att det är otroligt 
viktigt att föreningen bygger upp ett långsiktigt ekonomiskt kapital. Det gör att vi både kan 
underhålla redan befintlig struktur på ett professionellt sätt så att den inte ska förfalla. Men 
också ha möjlighet att snabbt och grundligt åtgärda alla situationer som uppstår, oavsett om 
det är kopplingar som går sönder, nyckelboxar, eventuell skadedjurseliminering, 
underhållsplan, gemensamhetsytor eller någon av alla de andra sakerna som vi gemensamt 
är satta att hantera. är satta att hantera. 

Just nu är vi i en fin, men känslig, ekonomisk balans. och även om både styrelse och många 
engagerade medlemmar lägger ner ett oräkneligt antal ideella arbetstimmar på vår fina 
koloni, krävs ett fortsatt outtröttligt arbete med att förvalta föreningens ekonomi så att vi står 
starka inför vilka oförutsedda situationer som än kan komma i morgon, om en månad eller 
om 10 år.

SKADEDJUR

Råttor är fantastiska och intelligenta djur som evolutionen gjort till mästare i överlevnad. De 
kan få flera kullar per år och i teorin kan ett råttpar ge upphov till 800-1 000 ungar under ett 
år. Råttor är extremt smidiga och kan ta sig igenom ett hål så litet som 2 centimeter. De är 
dessutom duktiga simmare, både under och ovanför vattenytan. De kan även hoppa upp 
emot 1 meter utan ansats och klättra flera meter på lodräta ytor, exempelvis insidan av ett 
avloppsrör. 

Råttor är allätare som gärna äter rester och sopor som vi lämnaRåttor är allätare som gärna äter rester och sopor som vi lämnar, och gräver sedan ut 
gångsystem med håligheter där de bor och förvarar sin mat.De trivs där det finns människor, 
och de finns inte bara på vårt koloniområde - de finns över hela Malmö. Däremot är det 
viktigt att vi gör vad vi kan för att de ska hålla sig så långt borta från vår närmiljö som möjligt. 

Råttor kan sprida smitta via sin urin och sin avföring och är kan därför snabbt bli ett Råttor kan sprida smitta via sin urin och sin avföring och är kan därför snabbt bli ett 
hälsoproblem. När de gnager på elledningar och sladdar kan kortslutning uppstå och i värsta 
fall kan det leda till en brand. Råttornas tänder växer under hela livet och de måste därför 
ständigt gnaga för att tänderna inte ska bli för långa.

Grundförutsättningen för råttornas överlevnad är att det finns tillgång till vatten, föda och 
skydd. Därför trivs råttorna där vi människor finns och äter den mat vi lämnar efter oss. Så 
fort det finns brister i sophantering och kompostering riskerar man att locka dit råttor. 

Sedan 2019 är det inte längre tillåtet för privatpersoner att använda bekämpningsmedel mot Sedan 2019 är det inte längre tillåtet för privatpersoner att använda bekämpningsmedel mot 
råttor, utan all bekämpning måste ske via anlitade professionella utövare med så kallad 
1S0-utbildning. 

Däremot finns det mycket vi kan göra själva, och den bästa åtgärden är alltid att förebygga 
och säkerställa så att råttorna inte har tillgång till vår mat och avfall och att de inte kan ta sig 
in i våra byggnader. På nästa sida finns de råd som de skadedjursbekämpare vi varit i 
kontakt med rekommenderar alla kolonister att omedelbart åtgärda.



ÅTGÄRDER INOMHUS  

- Lämna inte mat framme utan förvara alltid all mat i tätslutande kärl. 

- Töm skafferiet om ni lämnar stugan under längre perioder.  Se till att hålla trädgård, 
förråd, loft och biutrymmen rena och städade från all bråte.  

- Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast samt att det finns vatten i dem för att 
försvåra för råttorna att ta sig fram.  

- Se till att genomföringa- Se till att genomföringar, till exempel under diskbänken, för rör och kablar är täta. 
Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör eller luftningsrör.

ÅTGÄRDER UTOMHUS

 - Om du matar fåglar på tomten bör du dagligen hålla rent från spillet som hamnar under 
fågelbordet.  

- Plocka snabbt bort all fallfrukt under fruktträden, det är ett smörgåsbord för råttor som 
snabbt fyller vår koloni med skadedjuren.

- Laga hål och springor i stugan så att råttor inte kan ta sig in. En råtta tar sig in genom - Laga hål och springor i stugan så att råttor inte kan ta sig in. En råtta tar sig in genom 
ett hål på 2 cm.  Ventiler och hål som inte går eller kan täckas med metallnät med en 
maskvidd på högst 10 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm i rostfritt stål, koppar eller 
mässing. Tänk på att fästa metallnätet ordentligt.  

- Ha koll på växter som växter på eller intill fasaden. Råttor använder dessa för att ta sig 
in i stugorna. Stapla inte heller ved, trädgårdsmöbler eller annat tätt intill fasaden.  

- Se till att det är lock på sopbehållare och att soprum är tätade.

  - Komposter bör placeras en bra bit från huset, och ha gärna slutna kompostsystem.   - Komposter bör placeras en bra bit från huset, och ha gärna slutna kompostsystem. 

Om vi alla tar ansvar för att genomföra 
dessa åtgärder minskar risken för att vi 
ska behöva lägga stora mängder pengar 
på att ta in professionell skadedjurs-
bekämpning.




