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En hård vinter och kall vår till trots
- Kolonisäsongen är äntligen här!

Det är trevligt att så många deltar i föreningens städdagar. Det finns flera tillfällen då din
insats behövs. T ex vid midsommarfirandet och loppisen. Hör gärna av dig till någon i styrelsen
om du vill delta! Förutom att du bidrar till föreningen så får du del av en härlig gemenskap med
andra kolonister.

Påminnelse

Skylt om gasolflaskor i stugan
Även om allt fler nu har eluppvärmda stugor så ökar användningen av gasolgrillar. Det innebär att
en del kolonister förvarar gasolflaskor i stugan.
Enligt brandkåren ska kolonister, som har gasolflaskor i stugan, ha en varningsdekal för detta.
Placerad väl synlig på stugans utsida, t ex på entrédörren.
Ytterligare en dekal fäster du på luckan/lådan eller dylikt där gasolflaskan förvaras.
Skulle brand uppstå är det av vikt att veta om där finns gasol, eftersom det kan
medföra risk för explosion.
Kontakta Loe, stuga 147, tel 0705-27 94 53, för att få dekaler att sätta på din stuga!

Nu är sommaren på gång
Jag har nu tillträtt som ny
ordförande och vill då passa på att
tacka Lajos för den tid han suttit som
ordförande.

Vet du vad det lilla E:et, som står
efter ett plantnamn betyder? Tex
Trädgårdshallon "Preussen" E.

Renoveringen av dom sista toaletterna
är nu klara. Vi tackar alla som hjälpt till
med detta.

Kvalitetsmärke
E-planta är ett kvalitetsmärke för
svenskodlade, sort- och artäkta,
sunda och friska växter. De är
särkilt utvalda för svenskt klimat.

Vi välkomnar så många medlemmar
som möjligt att ställa upp att hjälpa till
vid midsommar och loppis.
Önskar alla gamla och
nya kolonister en
skön sommar.
Hälsningar
Pia Björnson
Ordförande

Kontaktuppgifter
För kontaktuppgifter till








styrelse
valberedning
festkommitté
loppisarrangörer
webbredaktör
redaktionen för Lövet
övriga engagerade

se "Vem gör vad på Senderöd 2013" längre
fram i Lövet.
Tveka inte att höra av dig om du vill vara
med och delta!
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E-planta

EPS
Det är Elitplantstationen (EPS)
som äger varumärket E-planta
och som väljer ut och godkänner
plantor som får säljas som Eplanta.
Fördelar
Fördelarna med E-planta är bl a:
 de är anpassade till svenskt
klimat och risken för
vinterskador är mindre.
 de har bättre motståndskraft
mot sjukdomar och
skadegörare.
 det är kort väg från producent
till konsument, eftersom de är
svenskodlade.
Vill du veta mer
kan du läsa på
www.eplanta.com

Föreningens årsmöte 2013
Årsmötet ägde rum den 2 mars i
föreningshuset. Det var 92 st kolonister
närvarande varav 66 st var röstberättigade.
Det kom fler än vad som var anmälda, så en
uppmaning är att anmäla sig till mötet så
det finns platser och smörgåsar till alla!
Verksamhetsberättelse och
årsredovisning
Verksamhetsberättelse och årsredovisning
föredrogs och mötet beviljade styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året.
Val till styrelsen gjordes och föreningen har
bl a ny ordförande, som är Pia Björnson i
koloni 159.
Alla punkterna i den föreslagna budgeten
godkändes.

Kolonistugor på arrendetomt kallas ofta för
"hus på ofri grund", vilket civilrättsligt klassas
som lös egendom. Men skattemässigt
behandlas dock hus på ofri grund som
fastighet (2 kap. 6§ Inkomstskattelagen).
Du deklarerar på blankett K5, reglerna vid
försäljning och möjlighet till uppskov är
desamma som vid försäljning av småhus.
Du kan läsa om detta på www.skatteverket.se
Inkomna motioner
Stuga 31 hade inkommit med motion
angående användning av Round Up på
koloniområdet. Det beslutades att styrelsen
kontaktar miljökontoret i frågan. På
sommarmötet redovisar styrelsen för
miljökontorets beslut/synpunkter.

Kommunens regler

Extra container

Ordförande Lajos påminde om kommunens
regler om att stenkistorna ska vara stängda
senast den 1 januari 2016 och odlingskravet
på 30% av tomtytan ska vara genomfört till
1 januari 2015.
Lajos informerade också om att ca 6 st
koloniområden i Helsingborg fått brev från
skattemyndigheten att de ska lämna
uppgifter om de som sålt sina kolonier
under 2011 och 2012. Det är rimligt att
anta att även vår förening kommer höra
ifrån skatteverket om detta!

Beslut fattades om en extra container för
trädgårdsavfall i mitten av oktober.

Beskattning av kolonistuga
Anledningen till att skatteverket låter höra
av sig är att du ska betala skatt när du säljer
din kolonistuga med vinst.

Avtackningar
Lajos avtackades för sina 6 år som ordförande
och han lämnade över ordförandeklubban till
Pia Björnsson.
Avgående valberedning avtackades: Pia
Björnson, Lilian Andersson och Jan Lindskog.
Även Bertil Carlsson avtackades för sin insatts
i föreningen som "hjälpreda" och Carina
Kindahl (som inte var närvarande) avtackades
för sin insats som städare av toaletter.
Årsmötesprotokollet
Vill du läsa protokollet från årsmötet i sin
helhet finns det på anslagstavlan vid
huvudgrindarna och på hemsidan:
www.senderod.com
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Dags att klippa till?
Hur står det till med gräsklipparen?
Funderar du på att skaffa en ny?
Har du koll på de olika teknikerna
och skären? Här kommer en
sammanställning, som kan ge
en överblick.
Cylinder- och rotorklippare
De handdrivna gräsklipparna är
cylinderklippare. Knivcylindern klipper
av gräset. Denna klippteknik används
på golfbanor (dock med motordrivna
klippare) för att få ett fint snitt.
Det finns varianter på handjagaren
också - traditionell eller friklippare. Vid
första anblicken ser de likadana ut, med
en balk som ligger mot klippcylindern.
På en traditionell klippare går cylinderns
skär mot balken, knivbladet får en liten
slipning varje gång det passerar. På
friklipparen går cylindern precis fri från
balken. Fördelen med friklipparen är
att den går tystare och rullar lättare,
nackdelen är att skärbladen blir
känsligare för skador. Den blir
snabbare slö då den inte
slipas automatiskt.
Rotorklipparna däremot
har horisontella knivar
som sliter av
grässtrået
med sina
roterande
knivblad.
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Slipning av skär
Cylinderklipparens nackdel är att det är
knepigare att ta loss skären på den än på
en rotorklippare, det blir knappast lönt att
låta slipa skären på en cylinderklippare.
Kostnaden för slipningen står inte i
proportion till inköpspriset för en ny
handjagare.
Då är det betydligt lättare att hantera
knivarna på en rotorklippare.
Kantklippning
Cylinderklipparen behöver som regel
kompletteras med en trimmer eller dylikt.
Då deras konstruktion, där hjulen sitter
utanför själva cylindern, gör att de inte
kommer åt att klippa kanter invid rabatter
och staket.
Rotorklipparen däremot kommer lättare
åt att klippa gräskanterna snyggt. Här
sitter hjulen, som regel, längs med
klippytan på maskinerna.
Mulcher
Rotorklipparen kan vara försedd med en
mulcherfunktion som sönderdelar gräset
och sprider klippet över gräset. När
grässtråna klipps kastas de upp ovanför
knivarna och klipps en gång till innan det
når marken. Detta blir en fin gödning för
gräset när det multnar ner.
Mulcherklipparen kan köras över löv och
även över fallfrukt i vissa fall.

fortsättning nästa sida

fortsättning

Dags att klippa till

Olika kategorier av gräsklippare
 Handgräsklippare drivs med ren
handkraft och kan förses med
uppsamlare. Klipptekniken består
av en cylinder med knivar. Istället
för att se det som en nackdel att
handjagaren har svårt för att ta sig
igenom alltför högt gräs, kan det vara
en fördel att här krävs regelbunden
klippning för att motståndet inte ska
bli alltför trögt. Positivt är att det är
bra motion!
 Bensindriven motorklippare är inget
alternativ här på Senderöd, då vårt
förhållningssätt inte tillåter att vi
använder bensindrivna klippare.
 Eldriven klippare drivs
antingen via en nätsladd eller med ett uppladdningsbart batteri.
Dessa finns både som
cylinder- och rotorklippare.
Om du väljer
en gräsklippare med elsladd är det
en fördel att ha orange skarvsladd.
Då syns sladden väl på gräsmattan
och risken för att klippa av den är
mindre. Det är möjligtvis detta som är
nackdelen - det gäller att passa på
sladden så den inte klipps av!

 Åkgräsklippare är knappast aktuellt
för våra förhållandevis små
kolonilotter.
 Svävarklippare använder en
luftkudde istället för hjul.
De finns både bensinoch eldrivna. De
passar bra till gräsmattor med
ojämna och svårklippta områden.
 Autoklippare är självgående
robotklippare som är
batteridrivna.
Robotgräsklipparen
styrs av en begränsningskabel som placeras ut
kring tomten och definierar ytan
som ska bli klippt.

Uppgifterna är hämtade från
www.smartson.se
www.radron.se
här kan du läsa mer och även ta del av
deras tester utav olika gräsklippare.
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Uppmaningar till kolonister
För att kolonilivet ska vara trivsamt för oss
alla kommer här några uppmaningar och
information från styrelsen.
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Du kör in med bilen för att så snabbt
som möjligt lasta av, sen kör du ut den
igen. Detta gäller såklart oss kolonister
såväl som de hantverkare du anlitar. Att
parkera en bil i gången innebär bl a en
säkerhetsrisk då t ex utryckningsfordon
snabbt kan behöva ta sig in. Det
försvårar också för andra att ta sig förbi.



Kommunen ställer krav på att
alla som betalat avgiften till det
kommunala avloppet skall nu
gräva in.



Om du ansluter vattentoalett eller sätter
in dusch i din stuga ska du betala en
inkopplingsavgift. Avgiften är nu 5050:- .



Sopor slängs i sophuset i rätt binge eller
körs till soptippen. Att lägga det på
någon annans tomt gör man inte!



När vi har containerhelg går det bra att
ställa sitt trädgårdsavfall vid containern,
om den är stängd. Du kommer dock dit
själv sen och ombesörjer att avfallet
slängs. Behöver du hjälp avtalar du om
det med någon containersansvarig!



Stängslet, som omger vårt
koloniområde, används som spaljé på
vissa ställen. Detta är inte att föredra då
stängslet förstörs av detta! Vill du ha
insynsskydd kan du plantera häck och
buskar framför stängslet, men klipp ner
det du ev. har låtit växa upp på
stängslet!

Loppisprylar
Inlämning till Loppisen
Numera kan du lämna prylar till
Loppisen året runt efter överrenskommelse.
Kontakta någon av de loppisansvariga:
 Pia Björnson
koloni 159, tel 0708-97 54 75
 Loe Engqvist
koloni 147, tel 0705-27 94 53
 Karin Hellzén
koloni 149, tel 0733-14 57 40
OBS! Stora möbler kan du bara lämna
på själva Loppisdagen den 7/7. Det
finns inte plats att hysa dem innan i
Loppisstugan. Blir de inte sålda
ansvarar du själv för att ta bort dem!

Tack för ditt bidrag!

Ska du ha fest?
Hyr ett bord och 2 bänkar av föreningen, med
plats för 10 personer.
Kontakta någon i styrelsen.
Kostnad 100:- set/dygn.

Felanmälan
Är något trasigt i de gemensamma utrymmena,
t ex lås, lampor eller grindar?
Lämna en lapp i brevlådan på
dusch- och toaletthuset
vid huvudentrén. Eller
kontakta någon i styrelsen.

Uthyrning av släp
Kontakta Bella, stuga 46, tel 0700-27 31 66.
Bokning tas emot vardagar mellan kl 9-16.
OBS! Släpet hyrs bara ut under kolonisäsong.
Betalning läggs i ett kuvert i brevlådan
vid stuga nr 46. Skriv namn
och stugnummer på kuvertet.
Kostnad 100:- för heldag
60:- för 4 timmar.

Jordfräs uthyres
Föreningen har en jordfräs för uthyrning.
Kontakta Erik stuga 133, tel 0706-52 73 60 eller
Bertil, stuga 106, 0708-89 87 58.
Kostnad 100:-/dygn.

Hyr Föreningshuset
Inhägnad parkeringsplats
Alla parkeringsplatserna i hägnet är uthyrda
denna säsongen!.
Kostnad 500:- för en säsong.

Ska du fira en högtidsdag? I föreningshuset
finns vatten och toaletter i drift året om.
Lokalen är på 150 kvm. Köket har viss
utrustning.
Kontakta Pia Björnson, koloni 159, tel 070897 54 75 för mer information och bokning.

Tvättstuga
Du vet väl om att det finns en tvättstuga på
baksidan av dusch- och toaletthuset vid
huvudentrén. Grindnyckeln passar dit.
Kostnad ca 5:- per kvart.

Kostnad heldag eller kväll 500 kr + 500
kr i deposition, som återfås efter
godkänd städning
Barnkalas 300 kr + 300 kr i deposition,
som återfås efter godkänd städning.

Telefon
Det går att ringa lokalsamtal från telefonen,
som finns i rummet på gaveln av dusch- och
toaletthuset vid huvudentrén.
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Planeringskalender 2013
Säsong

28/3

till

27/10

Vatten

28/3

till

27/10

Toaletter och duschar

17/3

till

27/10

Toaletter, små

28/3

till

27/10

Årsmöte

2/3, lörd. 10.00, Föreningshuset

Loppis

7/7, söndag

Sommarmöte

21/7, söndag

Städdag 1

14/4, söndag Container: 12-14/4
Container: 10-12/5

Städdag 2

16/6, söndag Container: 14-16/6

Städdag 3

28/7, söndag Container: 26-28/7

Städdag 4

1/9, söndag Container: 30/8-1/9

Flaggning med vimpel: 28/3 till 27/10.
Flaggning med flagga sker på allmänna flaggdagar under säsongen!
30/4, 1/5, 19/5, 6/6, 22/6, 14/7, 8/8, 24/10
Grindarna är öppna lördagar, söndagar och helgdagar 1/5 - 31/5
kl 8-20, samt alla veckodagar under juni, juli och augusti kl 8-20.
Områdesbesiktning sker följande söndagar: 14/4, 16/6, 28/7 och 1/9
Planerade styrelsemöten 2012:
14/1, 11/2, 11/3, 15/4, 13/5, 10/6, 15/7, 12/8, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12
OBSERVERA!
Styrelsen jobbar bara aktivt med enskilda ärenden så som
bygglov och uthyrning av släp under säsongstiden 28/3 - 27/10.
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Vem gör vad på Senderöd 2013?
Pia Björnson, ordförande, loppisansvarig, uthyrning
föreningshuset, lokalvårdare
Stuga nr 159. Telefon 0708-97 54 75.

Patrick Serrarens, viceordförande, stugfogde
Stuga nr 68. Telefon 0723-535525.
Bygglovshandlingar behandlas under säsong 1 ggr per vecka.
Handlingar läggs i styrelsens brevlåda på dusch- och toalettstugan vid huvudentrén.

Åke Boman, kassör
Stuga nr 161. Telefon 0730-80 35 95.

Lars-Olof Engqvist, sekreterare, nyckelförsäljning, loppisansvarig
Stuga nr 147. Telefon 042-16 01 47, 0705-27 94 53.
Beställning av nycklar tas emot vardagar mellan kl 9-16.

Ivar Hellzén, vice sekreterare
Stuga nr 149.Telefon 042-14 57 40, 0735-00 69 19.

Erik Sörensen, suppleant,
maskinskötare, grönyteskötsel, stugfogde
Stuga nr 133. Telefon 042-16 17 54, 0706-52 73 60.
Bygglovshandlingar behandlas under säsong 1 ggr per vecka.
Handlingar läggs i styrelsens brevlåda på dusch- och toalettstugan vid huvudentrén.

Alice Wasilioff, suppleant, webb-redaktör
Stuga nr 95. Telefon 0732-315380.
Föreningens hemsida: www.senderod.com

Yvonne Bjerregaard, redaktör Lövet
Stuga nr 42. Telefon 0734-031213.
Material till Lövet läggs i styrelsens brevlåda
på dusch- och toalettstugan vid huvudentrén.
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Marie Collin, sammankallande i valberedning
Stuga nr 9. Telefon 0708-44 27 07.

Jenny Olsson, valberedning
Stuga nr 109. Telefon 0707-69 64 51.

Catarina Bertram, valberedning
Stuga nr 4. Telefon 0708-96 26 24.

Bella Strömberg, släputhyrning
Stuga nr 46. Telefon 0700-273166.
Bokning av släp tas emot vardagar under säsong mellan kl 9-16.

Joakim Svensson, grönyteskötsel
Stuga nr 33.

Bodil Olsson, revisor, sammankallande
Stuga nr 81.

Lennart Lybeck, revisor
Stuga nr 48 A.

Jan Lindberg, revisorssuppleant
Stuga nr 103.

Loppisansvarig
Karin Hellzén, stuga nr 149. Telefon 0733-145740

Lokalvårdare
Lilian stuga nr 78. Samt även Gabriel Olteanu
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Koloniföreningen Senderöd  Box 7169, 250 07 Helsingborg
Bankgiro 5670-4117  Hemsida: www.senderod.com

