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Gemensamma projekt  
Så många vi var som hjälptes åt med att klippa häckarna. Det gick både smidigt och snabbt. 
Tack alla som var med! Nästa gemensamma projekt är att måla om föreningshuset. Vi 
planerar för att göra det under en helg i augusti eller september beroende på vädret. Mer 
information om detta kommer senare.  Vill du vara med? Prata med Bengt, lott 45 i så fall.  
Antti och Våfflan har tagit fram förslag gällande bommen som styrelsen har tagit ställning till. 
Senare under säsongen kommer fundamentet till bommen förstärkas och förbättras. Om det 
inte hjälper kommer vi att köpa in en ny bom.  
 
Fråga från årsmötet 
Under årsmötet kom ett önskemål om att förbättra belysningen på området. Vi skulle behöva 
komplettera med ca 12 - 14 stolpar. Anneli har ställt frågan, om man kan tänka sig att låta 
koppla elen från lyktstolpe på sin stuga, till nästan alla 60 kolonister. 10 har svarat att det är 
ok. Anneli har kollat vad stolpe och övrigt material kommer att kosta. Nästa steg är att få en 
offert från elektrikern om vad arbetet med att koppla el kommer att kosta.  
 
Festligheter 
Midsommar närmar sig med hast och det kommer att firas på Solängen! Tack till arbetslaget 
som anordnar.  
Nästa år firar vi 25-årsjubileum. Styrelsen har på styrelsemötet bildat en arbetsgrupp som 
planerar för en jubileumsfest! Om du vill vara med och bidra så är du välkommen att 
kontakta mig, Anneli, lott 11.  
 
Ordningsregler  
Anneli har haft kontakt med Koloniträdgårdsförbundet angående våra ordningsregler. Vi fick 
rådet att vi ska revidera dem så att de är tydligare och inte ger utrymme för personliga 
tolkningar. Det saknas dessutom miljöperspektiv i dem, vilket är viktigt när vi är 
miljödiplomerade. Styrelsen har därför beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som har som 
uppgift att ta fram förslag till reviderade ordningsregler. Medlemmarna kommer sedan få 
rösta på det förslag man tycker är bäst.  
 
Östra regionen 
Solängens koloniförening är en del av Östra Regionen av koloniträdgårdsförbundet. Östra 
regionen består av de koloniföreningar som är anslutna till förbundet som finns i Stockholms 
län, förutom Stockholm stad. Östra regionen har en egen hemsida: 
ostra.kolonitradgardsforbundet.se 
Där står det just nu om en intressant kurs i fiberflätning! Gå gärna in och titta där.  
 
Kolonister som avslutat sitt uppdrag 
Stig Petterson har avslutat sitt uppdrag som revisorssuppleant när han har sålt sin stuga. 
Mats Johansson har avslutat sitt uppdrag som suppleant i styrelsen. Styrelsen tackar båda två 
för sina insatser. Valberedningen, Pernilla Holm lott 23 och Margaretha Nordenborg lott 54, 
kommer att påbörja arbete med att hitta ersättare. Är du intresserad av att ställa upp får du 
gärna kontakta valberedningen.  
 

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 
Suppleanter: Pelle Gustavsson, lott nr 50. 
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