Information från styrelsen nr. 4 2021
På förekommen anledning! Styrelsen påminner om att planer på nyom- och tillbyggnad måste godkännas av styrelsen. Alla kolonister
har samma skyldigheter. Det som gäller vid byggnation är kommunens
detaljplan för Domarringens koloniområde: Varje lott får byggas med
högst 20 kvm stuga i en våning, redskapsbod och växthus om
sammanlagt 10 kvm samt skärmtak över uteplats 10 kvm.
Städdag söndag den 9 maj klockan 10.00- 13.00. Välkommen! Vi
träffas utanför Klubbhuset klockan 10.00, då kommer arbetsuppgifterna
att delas ut. Det blir inte någon gemensam rast med förtäring, p.g.a.
rådande pandemi. Men kall dryck och något att tugga på kommer att
finnas uppdukat på ett bord utomhus. Var och en tar rast när så önskas.
Använd arbetshandskar och håll avstånd för att minska risk för
smittspridning. OBS! Ta med ditt kontonummer annars kan du inte få
”städpengarna” utbetalda i oktober.
Gånggrindarna kommer även i år att vara låsta under hela säsongen.
Inspektion tisdag den 25 maj. Kolla så att inte några växter hänger
över rågångarna och att gruset och stenmjölet på vägen utanför din
stuga är fritt från ”grönska” och ogräs.
Kom ihåg att stänga av vattnet vid din vattenpost när du lämnar
området för dagen. Vattna aldrig gräsmattor och vattna inte dagtid i
strålande sol. Tänk på att priset på vatten, precis som ifjol, har ökat med
16 %. Så skaffa gärna en eller flera vattentunnor för uppsamlande av
regnvatten.
Kompostflaket kommer inför städdagen den 9 maj. Det låses upp efter
städdagens slut.
Soporna ska sorteras! Det är en förutsättning för att slippa högre
avgifter, som kommer att drabba alla. I brun tunna kastas endast
komposterbart matavfall i väl förslutna kompostpåsar. Dessa finns att
hämta i anslutning till soptunnorna. I grön tunna kastas, väl förslutet,
endast restavfall/hushållsavfall. ALLT övrigt avfall, t.ex. glas, kartong,
metall, plast, tidningar, tomma färgburkar och skrymmande avfall ska
var och en ta med sig från koloniområdet.
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