
Kära Kolonister

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. 

Det finns en nyinstallerad Det finns en nyinstallerad 
diskmaskin, ljudutrustning och allt 
annat man kan tänkas behöva för ett 
härligt samkväm med sina vänner.

Vi går alla omkring och längtar efter sol och sommarvärme, men å andra sidan är många 
av våra små blommor glada för regnet, så då får vi uthärda även om det känns lite ruggigt 
vissa dagar. 

FIXARDAGEN
VVi påminner också om fixardagen den 9 juli kl 10-14. 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 vid backen på B-sidan så utgår vi därifrån. 
Grillarna kommer tändas vid lunch, så ta med dig det du vill grilla.

VÄXTBYTARDAG
Redan nu på lördag (4/6) håller vi en växtbytardag vid föreningshuset kl 10-12. Där kan du 
byta till dig spännande växter eller skänka vidare sådant du har för mycket av.

FÖRELÄSNINGFÖRELÄSNING
För någon vecka sedan höll Christina Hultman en mycket uppskattad föreläsning om träd. 
Nu kommer Gunnel Carlson, känd bland annat från SVT:s Gröna rum och grundare av 
Tusen trädgårdar, till festplatsen och talar om sin stora gröna passion - Trädgården. Hon är 
en mycket uppskattad föreläsare, som dessutom driver en stor trädgårdsblogg, och vi är så 
glada att kunna hälsa henne välkommen för ett roligt och lärorikt föredrag.

Direkt efter växtbytardagen: 

            Lördag den 4e juni 
               kl 13.oo 
         på festplatsen! 
Och självklart bjuds det på kaffe. 



VATTENFÖRBRUKNINGEN

Vattenförbrukningen är en fråga som engagerar många, och styrelsen har gjort en noga 
genomgång med hjälp av VA Syd, som också kontinuerligt fortsätter arbetet. Tack och lov finns 
det just nu inga större, dolda läckage i området. Däremot har föreningen en stor förbrukning, 
helt enkelt för att medlemmarna använder mycket vatten. ’

VVia det digitala systemet går det att se exakt hur stor förbrukningen är, time för timme. Här är 
ett exempel för hur grafen ser ut, i kubikmeter vatten per timme.
Mitt i nätterna är det kanske inte så många som vattnar i sina trädgårdaMitt i nätterna är det kanske inte så många som vattnar i sina trädgårdar, men anledningen till 
att förbrukningen inte är helt nollad då är att det fortfarande används vatten. Exempelvis någon 
som spolar, en disk- eller tvättmaskin eller en droppslang i trädgården. Det kan också vara så 
att det är någon toalett eller kran som står och droppar lite eller liknande. VA Syd förklarar dock 
att helt nollad förbrukning, ens under småtimmarna, är extremt svårt att uppnå och det lilla 
flöde som sker där nu, i en så pass stor förening som vår, är helt acceptabel.
På årsmötet beslutade vi att erbjuda individuell vattenmätning och styrelsen tar just nu in På årsmötet beslutade vi att erbjuda individuell vattenmätning och styrelsen tar just nu in 
offerter för detta och hoppas kunna genomföra det snart. Vi återkommer med mer information i 
nästa koloninytt. 

STYRELSENS UTVECKLINGSDAG

En koloniförening är en mångfärgad medlemsgemenskap där vi har möjlighet lära och En koloniförening är en mångfärgad medlemsgemenskap där vi har möjlighet lära och 
inspireras av varandra och mötas i tolerans och respekt. Men det är också en organisation 
med stor budget som behöver både förvaltas och utvecklas, vilket är ett gigantiskt och 
ansvarstyngt arbete. 

För att göra förvaltningen och styrandet ännu bättre har styrelsen haft en arbets- och För att göra förvaltningen och styrandet ännu bättre har styrelsen haft en arbets- och 
utvecklingsdag. Under en heldag har vi genom samtal och teambuildande övningar fördjupat 
och formulerat både långsiktiga och kortsiktiga mål för Östra Sommarstaden - målbilder som 
efterhand visar sig på vårt område och kommer alla medlemmar till del.



FLAGGOR
Vi har några fina, höga flaggstänger på vårt område, och dessutom flera flaggor, så som 
koloniflaggan, kolonivimpeln, svenska flaggan, svensk vimpel och skånska flaggan. 
Nu eftersöks någon eller några som tycker det är roligt med heraldik och mån om vår 
gemensamma trevnad. På B-sidan finns redan en trogen och flaggansvarig sedan många 
år, och A-sidan behöver nu sin egen flaggansvariga.
Det är inte så betungande, då det inte är varje dag utan vissa speciella dagaDet är inte så betungande, då det inte är varje dag utan vissa speciella dagar, och det finns 
ett tydligt schema för dessa flaggdagar. Är du sugen så hör av dig till styrelsen.

MILJÖGRUPP
Vi är många som är engagerade i miljöfrågor och därför kommer föreningen nu starta en 
miljögrupp, ledd av Johan Lahti. De kommer arbeta med miljöfrågor kring vår koloni för att 
öka medvetenheten och bidra till beslut för en mer hållbar värld. 
Är du intresserad av att vara med så hör av dig till styrelsen.

MIDSOMMARMIDSOMMAR
Midsommar närmar sig och vi ser fram emot att återigen kunna fira 
tillsammans med alla våra fina traditioner. Torsdagen den 23e samlas 
vi kl 17.00 vid festplatsen för att löva och blomma och löva stången.

På midsommarafton är det sedan firande mellan kl 13-15. Fiskdamm, 
fika och lotter kommer finnas på plats. Dessutom kommer Rickard 
Söderberg, Johan Reis och Anders Hallbäck underhålla med musik 
och danslekaoch danslekar. Glöm inte att anmäla i kiosken om du har ett barn som
vill få sin egen godispåse i fiskdammen. Så bind din finaste krans och 
möt upp för att fira sommaren tillsammans.

STADGAR
Vid årsmötet fanns flera förslag på uppdaterade stadgar, men inget av dem antogs. Däremot 
behöver stadgarna fortfarande uppdateras, och därför bjuder styrelsen in till ett öppet 
medlemsmöte där alla får komma med sina synpunkter på en uppdaterad stadgeordning.

Är du intresserad så kom till föreningshuset onsdagen den 13e juli kl 15. Är du intresserad så kom till föreningshuset onsdagen den 13e juli kl 15. 
Vi ser fram emot ett fördjupat, öppet och konstruktivt samtal kring denna viktiga fråga.

CONTAINER 
Några har efterfrågat container flera gånger per säsong. Frågan lyftes vid årsmötet och Några har efterfrågat container flera gånger per säsong. Frågan lyftes vid årsmötet och 
styrelsen informerade om att det inte ansågs ekonomiskt försvarbart att tillhandahålla 
container flera gånger om året, hur gärna styrelsen än skulle önska det. Om det framöver 
kommer att bli en gång om året eller vartannat år är inte bestämt, men vi kommer noga 
undersöka behovet och utvärdera kostnaden. 

Men kanske ger detta oss en möjlighet att återvinna meMen kanske ger detta oss en möjlighet att återvinna mer, ge bort något vi inte själva 
behöver längre eller hitta nya goda grannar att samordna en egen tur till 
återvinningscentralen med.

Det är många saker vi vill ha och göra på Sommarstaden och stora underhåll som behövs 
åtgärdas, samtidigt som vi inte kan låta avgifterna skena för att ha råd med allt. Vi fortsätter 
arbeta outtröttligt för att ta ekonomiskt ansvar för föreningens fortlevnad.

HEMSIDAN
Hemsidan uppdateras kontinuerligt, och alla datum som nämns här i koloninytt finns däHemsidan uppdateras kontinuerligt, och alla datum som nämns här i koloninytt finns där.


	koloninytt juni 1
	koloninytt juni 2
	koloninytt juni 3



