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Hej kolonist!
Dags för årsavgiften
Nytt för 2019. Vi skickar inte ut inbetalningskort med namn etc på. Vi bifogar istället ett brev där
det framgår när och hur mycket du ska betala varje kvartal. I avgiften ingår arrende- och
medlemsavgift. För första kvartalet tillkommer i förekommande fall avgift för odlingslott (60 kr)
samt avgift för de som inte utfört sin arbetsdag under 2018 (500 kr). Inbetalning för första kvartalet
ska göras senast 2018-12-31.
Tänk på att betala avgiften i god tid före varje kvartal! Vid betalning via Internet – ange ID-nr
och arrendatorns namn samt vilket kvartal betalningen avser.
Har du meddelat styrelsen ev ändringar av din adress, telefonnummer eller e-post?
Boka årsmötet – och gör Din röst hörd
Årsmötet blir lördagen den 13 april i Ekhammarskolan, kl 13.00-16.00. Årsmöteshandlingar
skickas ut i mars. Årsmötet är föreningens beslutande forum. Utnyttja därför din möjlighet att
påverka beslut och föra fram dina åsikter. Motioner till årsmötet måste du lämna till styrelsen per
post eller e-post senast 2019-01-31.
Nytt för i år
Den 1 september fick vi i år en ny plats att lägga kvistar, grenar mm. Nedre Parkeringen. Detta
innebär att man kan lägga sina grenar under hela vintern fram till den 28 april 2019. Allt körs bort
den 29 april. Styrelsen kommer lägga fram förslag till årsmötet om att permanenta detta om det
faller väl ut. Skälen till varför vi ändrar kommer framgå i vårt förslag till årsmötet.
Vi kommer alltså inte ha en eld på Valborg. Målet är att ordna en trevlig grillkväll på
Valborgsmässoafton.
Blomlådor har förvandlats till sandlådor under vintertid och placerats vid bommarna. De är endast
till för att sanda vid bommarna där det brukar vara riktigt halt. OBS inte för att ta in och sanda
vägar i området!
Kom på vinterträffen 16 februari
Vi fortsätter med den uppskattade vinterträffen under enkla former lördagen den 16 februari kl
12.00-13.00 utanför kontoret. Styrelsen bjuder på korv och fika.
Avslutningsvis
Sommarvattnet stängdes av 30 september. I år har vi hittills varit förskonade från inbrott. Om du är
ute på området under vintern är det tryggt för oss alla om du går runt och kollar att det är i sin
ordning. Om du upptäcker något som inte verkar ok ska du kontakta styrelsen.
Vi i styrelsen tackar alla kolonister för goda insatser i föreningen under det gångna året, och önskar
God Jul och ett Gott Nytt år! Vi ses på vinterträffen o på årsmötet.
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