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600-års jubilerande Landskrona bjuder på
inspirerande utställning om stug- och odlingsmiljö

Rättelse
I förra numret av
Lövet stod att koloni
31 inkommit med
motion, till årsmötet,
angående användning
av Roundup.
Det ska vara koloni
131!
I detta numret kan du
läsa Miljönämndens
rekommendation
för användning av
Roundup.

Fotbollskväll den 25/9 kl 19.00
Avslutningsfest den 12/10 kl 17.30
med underhållning av Martin Nilsson
Missa inte matchen HIF - Malmö, som vi tittar på i
Föreningshuset tillsammans! Ta med vad du ev vill
äta och dricka.
Kom också till avslutningsfesten
där det bjuds på musik samt
underhållning av Martin Nilsson.
Ta med en rätt till det
gemensamma buffébordet
samt vad du vill ha att dricka till.
Lotteriförsäljning vid båda tillfällena!

c/o Kolinin - ung arkitektur för odling i staden
Koloniglädje och 600-årsjubileum i Landskrona
Vet du att Landskrona är Sveriges kolonitätaste stad?
Var 27:e Landskronabo har koloni. Dessutom firar Landskrona 600årsjubileum i år. I samband med det bjuder de på en utställning med tio
nyskapande paviljonger i trä och glas.
Arkitektstudenter har skapat sin vision av kolonistuga. Begränsningen var
att hålla sig inom 15 kvm.

Utställningen pågår till 28 september 2013. Öppet dagligen kl 10-17,
torsdagar i augusti kl 10-20. Daglig guidning kl 15
PLATS
Bastion Carolus, Landskrona Citadell och Citadellets koloniområde
PROGRAM OCH KURSER I UTSTÄLLNINGEN
landskrona.se/600 eller evenemangskalendern på landskrona.se/turist
Passa även på att besöka Rothoffska kolonin, som är landets enda
kolonimuseum. Den ligger i det centralt belägna koloniområdet runt det
gamla Citadellet på Citadellvägen 21. Stugan är öppen 1 maj-15 september,
alla dagar kl 12-16. Mer info finns på www.landskronakultur.se
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Föreningens sommarmöte 21 juli 2013
Till mötet kom 92 st kolonister, varav 72 var
röstberättigade.
Ekonomiska läget
Kassören Åke gick igenom ekonomin och det ser bra
ut. Noteras kan att midsommarfirande och Loppisen
tillsammans drog in ca 48000 kr och minus
kostnaderna så blir det en fin vinst till föreningen på
ca 23000 kr. Stort tack till alla som möjliggjort detta.
Fortkörning och
parkeringstillstånd för hantverkare
Fortfarande körs det för fort i gångarna. Tänk på att
det är max 5 km i timmen som gäller på hela
koloniområdet! Hantverkare ska ha tillstånd från
styrelsen för att få parkera bilen i gången! Cyklar
ska heller inte ställas i gångarna, då även de utgör
en fara då t ex ett utryckningsfordon snabbt kan
behöva komma fram.
Höjd på häckar
Loe, i koloni 147, hade inkommit med ett
diskussionsunderlag gällande höjd på häckar. Som
det är nu är många häckar så höga att det inte går
att se kolonierna och få njuta av dess mångfald,
varken av oss själva eller våra besökare. Förslag på
max 150 cm höjd ut mot gång och 180 cm mellan
kolonier. Frågan kommer tas upp på nästa årsmöte,
för beslut.
Växtlighet längs med ytterstängslet
Det har tidigare påpekats att stängslet runt
koloniområdet inte är en spaljé för växter. Stängslet
är föreningens och det är vi själva som får bekosta
reparationer då det skadats, vilket skedde för några
år sedan. Kolonister, som har växter på stängslet
uppmanas att ta bort det.
Kommunen har sagt att växtlighet intill stängslet
inte ska vara högre än själva stängslet.

BESLUT FRÅN
KOMMUNEN
Försäljning av stuga
Stugor får säljas enbart till person
som är mantalsskriven i Helsingborgs
kommun. Stadgeändring görs.
Odlingskrav och stenkistor
30% odlingskrav börjar gälla den
1 januari 2015.
Stenkistor ska vara bortkopplade
senast den 1 januari 2016. Ändring
i allmänna bestämmelserna görs.
Regler för byggnation
över 110 cm
All byggnation över 110 cm kräver
bygglov! OBS! Staket och grindar får
inte uppföras över detta mått!!!
Komplettera din ritning
Pga av att kommunen ändrar
reglerna då och då vill föreningen nu
att all byggnation såsom t ex
trädäck, altaner med sommartak,
staket och grindar och spaljé ska
ritas in på ritningen - även om det i
dagsläget inte är bygglovspliktigt.
OBS! Har du något av detta, som inte
är inritat på ritningen, ska du
kontakta stugfogdarna för att få ut
din ritning och rita in detta!
Förtydligande om spaljé
Spaljé är ett växtstöd, med minst
50% genomsiktlighet.

Du kan läsa anteckningarna från sommarmötet, i sin helhet,
på föreningens hemsida: www.senderod.com
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Sopor är ingen skitsak
Senderöds kolonister är liksom helsingborgarna i
övrigt flitiga när det gäller att källsortera. De flesta
sorterar både mycket och väl. Det är vi väldigt
glada för. På vissa områden kan det dock bli
bättre. Därför får du i detta nummer av Lövet en
källsorteringsguide att riva ut och ha i stugan. I
denna finns nästan all information du behöver för
att klara källsorteringen. Bra information finns
också på NSR:s hemsida:
http://www.nsr.se/Default.aspx?ID=1224
Det lönar sig nämligen att sortera, både för
plånboken och för miljön.



Insamlat papper skickas till pappersbruk
och blir nytt tidningspapper eller kartong.



Glaset blir glasull och nya förpackningar.
Metallen skickas till olika fabriker för att bli
motordelar eller armeringsjärn.



Plasten sorteras i olika typer och skickas
sedan i väg för att bli nya dunkar, flaskor
eller plastbräder.



Innehållet i matavfallskärlet skall bli biogas
och biogödsel. Därför är det viktigt att du
inte lägger plast, blöjor, fimpar, kattsand,
glas eller annat oorganiskt material bland
matavfallet. Visste du att det matavfall
som vi samlar in idag blir till drivmedel för
stadens bussar och sopbilar. Biogas är det
mest klimatvänliga och
ekonomiska fordonsbränslet vi har idag.
För varje ton insamlat
matavfall kan en
stadsbuss köra ca 36 mil.
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Restavfallet som blir över när vi sorterat
går till förbränning och blir till fjärrvärme.

Ju mer och bättre vi källsorterar desto lägre
blir avfallskostnaderna för föreningen.
Taxan för restavfall är nämligen 6-7 gånger
högre än för utsorterat material.
Farligt avfall finns det kanske
inte så mycket i en koloni,
men även små mängder kan
ställa till mycket skada i
naturen om det hamnar fel.
Glödlampor, färgrester,
lösningsmedel, batterier och
liknande får inte blandas med andra sopor
utan skall lämnas till särskilda Miljöbodar
(närmast på Preem, Ängelholmsvägen). Det
går också bra att lämna farligt avfall på
Tippen (Filborna Återvinningsanläggning).
Passa på när du åker dit med dina
grovsopor. Dessa får du nämligen inte
ställa i vårt miljörum.
Kartonger och pappersförpackningar
måste rivas i sönder eller plattas till.
Dessa kärl blir lätt
överfulla och vi får
transportera en
massa LUFT!
Har vi råd med det?
Förpackningar av hårdplast
och mjukplast får inte blandas. Plastpåsarna
sorterar du i det nya kärlet/säcken för
mjukplastförpackningar.
Om vi alla hjälps åt att hålla i
ordning får vi ett snyggt och väl fungerande
miljörum. Det förtjänar vi väl, eller hur?
”Kerstin koloni nr 64
- miljöarbetare i det civila”

Styrelsen informerar om sopsortering och Roundup
Soprummet
 Det kommer nya kärl för mjukplast och lysrör/glödlampor.


Batterier finns det redan en batteriholk för. Denna gäller endast småbatterier inte
bilbatterier. Dessa får du själva ta med till Miljöbodarna eller
Återvinningsanläggningen på tippen.



OBSERVERA att färgrester och lösningsmedel får inte läggas i restavfall, eftersom
sopbilen pressar ihop soporna och då rinner färgen ut i bilen och ut på gatorna, när
bilen kör. Detta gäller även vattenbaserade färger som du på tippen får kasta bland
restavfall, men inte här på Senderöd!



Tomma färgburkar får inte läggas bland metallförpackningar, utan detta får du själv
ta med sig till Miljöbodarna eller Återvinningsanläggningen på tippen.

Att använda Roundup eller inte
Miljönämnden har 2007 tagit fram en miljöpolicy, för koloniområden, där framgår följande:


Kemiska bekämpningsmedel bör inte användas någonstans på koloniområden.



GROVSALT och ÄTTIKA är inte heller godtagbart i bekämpningssyfte.



Försiktig användning av "myrdosor" och
liknande kan dock godtas.

Miljönämnden har ett delmål att kemisk bekämpning
av ogräs i privata trädgårdar och koloniområden bör
upphöra!
Miljönämndens riktlinje är att alternativa metoder för
bekämpning alltid bör användas där det är praktiskt
möjligt och ekonomiskt skäligt. Användning av glyfosat*
för bekämpning av ogräs på mark som inte är biologiskt
aktiv bör inte förekomma i privata trädgårdar och
koloniområden.
*Redaktionens notering: Roundup är ett glyfosatbaserat
totalbekämpningsmedel, enligt wikipedia på nätet.

Nya kolonister hälsas
välkomna till Senderöd
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158

Maria Paulson
Martin Jonsson
Margareta Ryttberg
Malin Andersson
Kiriakos Karambatsakidis
Pamela Ciardella
Gunilla Carlstein
Lars – Olof Olsson
Esko Hernflo
Rickard Sant
Denise Melin Holst
Ulla Strid
Malin Wahlgren
Fredric Burle
Lars o Gabriela Welander
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Koloniföreningen Senderöd  Box 7169, 250 07 Helsingborg
Bankgiro 5670-4117  Hemsida: www.senderod.com
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