
Hej alla kolonister! 

Nu nalkas slutet på ett för oss alla märkligt år. Mycket av det som tidigare varit helt självklara saker 

att göra, ska vi idag avstå från att göra. Sommarens semester blev istället till hemester och då har det 

varit skönt att ha en kolonilott att åka till. 

För Domarringens koloniförening har 2020 varit ett annorlunda år och det har nu blivit dags att se 

tillbaka på det gångna året. Föreningsåret kan väl sägas ha börjat med årsmötet i mars. Det blev ett 

långt möte och vi hann inte med alla de punkterna som vi hade planerat. Vi bestämde oss för ett 

extra föreningsmöte senare under våren men då hade covid-19 hunnit ifatt oss. Mötet fick ställas in 

och det kom att följas av fler inställda aktiviteter. Det blev inget midsommarfirande eller öppet hus 

detta år. Men, det var ändå mycket som hände på vårt koloniområde. 

Trots restriktioner om att inte samlas för många på ett och samma ställe har vi ändå kunnat 

genomföra tre städdagar där mellan 28 och 38 kolonistugor varit representerade. Eftersom vårt 

koloniområde är stort så behövde aldrig någon trängsel uppstå. Det som vi tyvärr missade, och 

saknade, var den sociala biten med fika och prat. Men saker blev gjorda och det var kanske det 

viktigaste. 

Här kommer några saker som hänt under året – och lite statistik. 

 Alla grindar har blivit målade. 

 Klubbhuset södervägg har målats och 24 fönsterbågar har både kittats och målats. 

 En inventarieförteckning har upprättats över föreningens lösöre. Allt är fotograferat och 

återfinns nu analogt i en pärm och digitalt bland molnen. 

 Armaturerna i våra 12 lyktstolpar har bytts ut till mer energisnåla och kommer att lysa upp 

området genom hela vintern. 

 Arbetet med vattenposterna har fortgått och nu återstår endast byte av fem stycken. Dessa 

kommer att åtgärdas nästa år. 

 En inventering över vårt elnät har genomförts. Nu vet vi var det kan finnas brister men också 

hur möjligheter är för de stugor som ännu inte kopplat in el. 

 37 ton kompostmaterial har körts till tippen samtidigt som 13,5 ton jord och gödsel köpts in 

och förbrukats. 

 24 kolonister har haft arvoderade uppdrag. 

 Styrelsen har haft 12 möten plus några till då styrelsemedlemmar träffat kunniga 

utomstående i olika ärenden, gällande arkeologi och el inom området samt ekologi både 

inom vårt område och i naturreservatet utanför. 

 Slutligen, 12 stugor har under året fått nya ägare. 

Arbetet med planering av servicebyggnader har fortgått. En fråga som dök upp var om det kunde 

finnas fornlämningar på området. Nedanför dansbanan ligger ett antal större stenar som skulle 

kunna vara resterna av en domarring. Vi kontaktade Länsstyrelsen som beslutade att en arkeologisk 

utredning skulle göras. Månadsskiftet november-december var arkeologerna här och gjorde ett antal 

provschakt. Resultatet var både negativt och positivt! Det negativa var att det inte var någon 

domarring. Det hade ju varit roligt om det funnits en domarring på Domarringens koloniförening. 

Men, det var samtidigt positivt att det inte var så, för nu har vi möjlighet att gräva ner ledningar utan 

att råka på några överraskningar. I ett av schakten hittade man en härd/eldstad. Man tog prov från 

denna för att kunna göra en datering. Så småningom kommer vi att få reda på när de första 

”kolonisterna” var på plats. Kanske var det på järnåldern eller redan på stenåldern! 



På tal om sten. En sak vi lärde av grävningsarbetet var att det är mycket sten i backen. Det verkar 

närmast vara en rullstensås som går in i området. En viktig lärdom vi tar med oss in i den fortsatta 

planeringen av servicehusen. Och en annan viktig sak – det var länsstyrelsen som stod för kostanden 

av utredningen.  

Det är många som gör insatser i föreningen och vi vill tacka alla er som ställer upp. Det är krattning av 

grusplanen framför Klubbhuset, städning av toaletter, gräsklippning och mycket annat. Man säger ju 

ofta ”ingen nämnd, ingen glömd”, men jag vill ändå särskilt nämna ett privat initiativ. Det är Ulrika i 

stuga 115 som startade ett nätverk/studiegrupp för att diskutera och lära mer om hållbar odling, 

kompostering och mycket annat. Viktig kunskap för oss kolonister. Ett tiotal medlemmar har deltagit i 

gruppens träffar. Ett stort tack för detta och vi ser gärna fler sådana initiativ. 

Det har som sagt varit ett märkligt år. Det vi nu får hoppas på är att år 2021 ska bli ett mer normalt 

år. Att vi kan se fram emot ett nytt år med nya utmaningar men då med våra odlingar och 

kolonilotter. Jag vill också flagga för år 2022 då vår koloniförening fyller 75 år! Då hoppas jag att vi 

lämnat allt detta med covid-19 bakom oss och istället kan se fram mot en fortsatt ljus framtid för 

Domarringens koloniområde och kolonister. Det kan tyckas vara långt dit men tiden går fort när man 

har roligt. Och det har vi med våra kolonilotter. 

Med dessa ord vill jag och hela styrelsen tacka er för det gångna året och önska er alla en riktigt 

 

God Jul och Gott Nytt År! 

 

Ta hand om varandra! 

Ordförande 

 


