
 

Infomöte den 6 augusti 2017 

• Olof öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

• Revisorn Helena Gran har flyttar från området. Sabina Gonzales Olsson, som är 

suppleant fyller hennes plats. 

• Dags för klippning av alla häckar som blommat ut – rikthöjd är 180 cm. 

• Marknaden är den 3 september och kommer att hållas på ängen. Medlemmarna 

säljer hantverk och loppisgrejor framför sina stugor så folk kommer ner på området 

och hittar till våffeltältet. Sätt gärna upp en skylt med ”Öppen trädgård”. 

• Lördagen den 2 september behövs det mycket folk som packar grönsaker, bär bord 

och ritar skyltar. 

• Ni som vill hjälpa till att sätta upp marknadsaffischer kontaktar Per. 

• Baklistor kommer att läggas ut som vanligt. 

• Ni som har bär till sylt eller gelé kontaktar Ulla A27 eller Kerstin A26. 

• Lekplatsen är i ett bedrövligt skick och senaste besiktningen dömde ut den. Styrelsen 

har därför bestämt att avveckla det mesta. Nya säkra redskap kostar. Hör av er om ni 

har några förslag. 

• Majstången måste fällas och kläs av. 

• Belysningspollarna är på gång och kommer att sättas upp på prov innan de definitivt 

sätts fast. 

• Om grönsakslandet ska vara kvar behövs det folk. Kom gärna med förslag på 

åtgärder. 

• Locket på glasboxen måste stängas ordentligt. Läs lappen på dörren! 

• Upplys era gäster om hastigheten på området. 

• Bara hushållssopor i soptunnorna.  

• Rotavdrag verkar gälla för hus, altan och bod. Sök hos skatteverket. 

• Ny matjord kommer nästa säsong. Använd komposten på ängen. 

• Invasiva växter som Parkslide (bambu) måste stoppas från att sprida sig. 

• Håll undan träd och buskar från vägar och grannens staket. 

• ”Släng inte ifrån er bilarna på parkeringen”. 

• Sniglarna kommer med regnet. Föreningen säljer gift för 100kr/kg 

• Ny torkapparat har satts upp på nedre toan. Servas vid toastädningen. 

• Stäng kranen i duscharna. 

• Det finns nya potatisland att bruka på ängen. 

 

Vid pennan 
Ulla Norling 



 

 

 

 

 

 


