
  

 

 

 
 
 
 
 

Gemensamma projekt: 
Ängen är nu slagen och höet är taget tillvara. Tack alla ni som hjälpt till!  
Vi fick beröm av Johan Petterson som lärde oss att använda lie. Han tyckte att vi gjort helt rätt när vi börjat anlägga 
äng genom att gräva hål som vi sådde ängsfrön i. Nästa projekt kommer att vara att så fler perenna ängsfröer samt 
att förbereda för ytterligare en äng till nedanför lott 30-31 
 

Vi målar om föreningshuset den 27- 28/8, om vädret tillåter. Reservdatum är 2-4/9.  
Kan du vara med? Meddela Bengt Perman. 
 

Framöver kommer komposten att vändas. Vi kommer att komplettera föreningshuset och servicehuset med fler 
vattentunnor för att samla regnvatten i. Om du inte själv redan samlar regnvatten i tunna, se till att börja göra det 
snarast.  
 

Mailadress för felanmälan är skapad: felanmalan@solangen.se 
 

Vi har fått 6 mentors-par som vill hjälpa nya kolonister att känna sig trygga och får råd och stöd när det gäller odling. 
Tack alla ni som ställer upp! 3 kolonister har tackat ja till att få en mentor. Vad roligt att ni vill lära er mer om odling 
och om kolonilivet!  
 
Styrelsens arbete: 
Vi har jobbat vidare med el-frågan där vi, tillsammans med flera andra stugföreningar planerar för att diskutera 
frågan om de höga el-priserna med Telge Energi. 
 

Styrelsen har sökt och söker fortfarande kontakt med kommunen angående behovet att fälla träd som hotar att rasa 
över byggnader på området. Detta gäller framförallt träd bakom lotterna 6- 9 och 32 – 36. Om du uppmärksammat 
fler träd som kommunen behöver ta ställning till, kontakta då styrelsen!  
  
Den trasiga basketkorgen och de trasiga plaststolar är borttagna.  
Vidare arbete pågår med de lotter som ska säljas.  
 
Planering framåt:  
Styrelsen kommer att göra en uppföljning av synen, vilket sker under vecka 33. Förhoppningsvis har de lotter som 
fått uppmaning att genomföra förbättringsåtgärder utifrån våra ordningsregler gjort det man behöver göra.  
 
 

Vi kommer att komplettera föreningshuset och servicehuset med det som medlemmar påpekat saknas, är trasigt, 
eller behöver bytas ut. 
 
 

Ett nytt kompendium med information om kommunens byggnadslov, föreningens ordningsregler och stadgar mm 
kommer att tas fram under hösten till alla medlemmar.  
 

Gällande belysningsfrågan väntar vi fortfarande på offert från elektriker.  
 
Vi planerar för en föreläsning med Johan, Lie- Johan, Pettersson innan vi stänger för säsongen.  
 

Styrelsen består av  
Ordförande: Anneli Gustafsson, lott 11  
Vice ordförande: Kerstin Nordefors, lott 
51  
Kassör: Bengt Perman, lott 45  
Ledamöter: Bosse Petterson, lott nr 7 
och Valfrid ”Våfflan” Grape, lott nr 16 
Suppleant: Pelle Gustavsson, lott nr 50. 
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