
 
 

Medlemsblad September 

Vi har haft vårt sista styrelsemöte för säsongen. Vi har planerat att ha möte inför 
årsmötet. Då kommer vi planera för 2023, som är ett jubileumsår för Solängen. Vi firar 
nämligen 25 år då. Det kommer vi uppmärksamma med en jubileumsfest!!  
Att komma i håg: 
Extra inbetalning 500:- innan vattnet stängs av. Detta med anledning av ökade el-priser 
och planering av diverse projekt. Vattnet stängs av den 16/10 ca kl 12. Lott 31-60 har 
arbetsdag den 9/10 med start kl 10 
 
Information: 
I föreningshuset finns detaljplanerna för området och information om försäljning 
uppsatta på anslagstavlan. Den informationen finns också på hemsidan.  
 
Studier: 
Alla koloniföreningar har i uppdrag att förmedla kunskap kring odling och 
föreningsverksamhet. Utan att ha lagt budget för det är det inte så lätt. Vi är därför 
väldigt nöjda med att kunna redovisa att vi, under säsongen, kunnat ge 
föreningsmedlemmarna följande; utställning vid föreningshuset, information om 
miljödiplomering bronsnivå på medlemsmöte, lie-hantering och en temadag om 
kompost! Alla är välkomna den 1/10. I föreningshuset finns en pärm med uppdaterad 
”lätt om odling” från koloniträdgårdsförbundet. Den finns också på 
koloniträdgårdsförbundets hemsida och om intresse finns kan vi beställa egna till 
medlemmar, de kostar 50 kr st. Kerstin Nordefors, som är vår studieansvarig, har fått 
uppdraget att ansvara för att nya kolonister får en mentor. Den som önskar en mentor 
kan kontakta henne. 
   
Uppdrag:  
Bengt Perman, som är fastighetsansvarig, väntar fortfarande på offert från elektriker på 
kostnad för gatlyktor. Han har konsulterat företaget som renoverat duschrummet. De 
har rekommenderat att vi inte sätter upp duschväggar utan att vi kortar av dörrarna i 
stället. Styrelsen har nu därför beslutat att prova det i första hand. 
 
Uppdrag framöver  
Stadgar: styrelsen kommer att arbeta med stadgarna under hösten så att de kan antas 
på årsmötet. Vidare kommer styrelsen ta fram ett kompendium till alla medlemmar med 
aktuell information om Solängen. Arbete med att justera arrendeavtalen kommer också 
att genomföras. Preliminärt datum för årsmöte är 25/2 kl 13. Nästa medlemsblad 
kommer i Mars 2023.  


