
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Jubileet var en varierad upplevelse, regn, rusk och sol, musik och sång av olika 

slag. Vi startade med litta ”ompabomba” av ett gäng äldre herrar från Ramlösa. 

Charm, kunskap och glädje. Därefter Maria-kören med lilla Outi, som charmig och 

busig dirigent för ett gäng duktiga sångare, en skön och glad överraskning. Eran 

kanon var kanon.  

 

Lajos höll ett tal och invigde föreningshuset, Loe överlämnade en gåva till 

föreningen.  

 

Clowner tyckte jag inte om! Men så mötte jag Baiba, som var här för att underhålla 

oss. Nu är jag såld, helsåld! Hon var såååååå rolig, både för barn och vuxna.  

 

Squaredans är alltid populärt, glada tillrop och glad musik. Ni är så duktiga.  

 

Vi hade även Erik och hans Grålle (gammal fin traktor från 1948) som guidade folk 

runt vårt vackra koloni område. Populärt! 94 personer á 1:-, billigt nöje.  

 

Under tiden försöktes grillad gris tillredas i lite regn, som bara blev mer och mer,  

-Nu flyttar vi in under tält, sa grillaren, - annars dör glöden. Grisen var redan död.  
   
  

 

Lövet 
Medlemsblad för Koloniföreningen Senderöd i Helsingborg 

 Nr 3  2010 Årgång 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dax att äta och himlen öppnar sig med 

härligt Skånskt regn av horisontell variant. 

Panikupphängning av tältsidor, gick väl lite 

si och så, men det blev väl hyfsat med tanke 

på situationen. Vad som gick förlorat var 

den allmänna gemenskapen, men vem styr 

över vädret? Jag tror att vi fick bra 

gemenskap i varje tält.  
 

Som en tjej sa när vi stod och snackade i 

ösregnet - Det här är så mycket regn att det 

är roligt. Jag höll med. Hon feströkade, jag 

med andra portionen mat, så skrattade vi 

tillsammans, sen hällde jag av regnet från 

min tallrik, gick och satte mig, åt upp den 

regnmarinerade grillegrisen.  

En sak är säker. Vi kommer att minnas vår 

30 årsfest. Det var då det regnade så in i 

he......... ca 37 mm på två timmar.  

 

Sen var det dax för vår inhyrda orkester att 

spela upp till dans. Tur att vi hade vårt nya 

fina föreningshus, annars hade vi fått 

sända hem orkestern? Trist!  

 

Innan killarna började spela läste Yvonne 

Ekelöf ett kåseri skrivet 1998, 

”Häckasaxen”. En del av oss gamlingar 

kände kanske igen någon av profilerna. Så 

här kan det gå till på ett koloniområde!  

 

Nu kunde Jo-Pa-Jo’z Cooverband spela för 

och med oss. Deras start med ett vals 

potpuri var både vågat och populärt. 

Grabbarna spelade bra, och med tanke på 

trycket och trängseln på dansgolvet så var 

det fler än jag som tyckte så. Någon gick 

lite dåligt dagen efter, hade rockat loss för 

mycket. Iris allas vår dansbands drottning 

dansade och hade kul hela kvällen, och vi 

med henne.  
 

Som en av deltagarna i festkommittén så 

tackar jag alla som ställde upp och hjälpte 

till under dagen. Även ett stort tack till alla 

er som kom som gäster till de olika 

evenemangen och gjorde dagen till vad den 

blev.  

 

Av Britt, koloni nr 60  
 
 

 

Ordförandens spalt 
 

 Nu närmar vi oss säsongsslutet, 

en säsong fylld med aktiviteter.  

Vi lyckades få vårt föreningshus klart 

till jubileumsfesten. Festen blev ju 

väldigt lyckad - trots regnet. Många 

tack till alla som hjälpte till.  

Jag hoppas att många utnyttjar de 

faciliteter som huset erbjuder. Bl.a. 

kan man hyra lokalen samt köket för 

500:- per dag. Barnkalas är lite 

billigare det kostar endast 300:-. 

Övriga villkor fås vid uthyrning, som 

sköts av Britt Borg koloni nr 60. Tel 

0708-572249.  

Jag önskar alla  

en trevlig  

"utomsäsong" .  

Väl mött igen  

nästa år.  

   
 

Lajos Nemeth  

Ordförande   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

Löv, löv och mera löv 
 

 Sensommaren går mot sitt slut och det 

är dags att ta tag i höströjning på 

kolonin. Höstgräva landet, klippa ner 

buskar, rensa upp i rabatter, räfsa löv 

och se över komposten. 

 

Hos Lisbet på tomt 73 har komposten 

mognat sedan förra året och det är dags 

att tömma den. Hon silar jorden genom 

en speciell sil hon gjort. – Det som 

fastnar i silen åker tillbaka till 

komposten och blir start på nästa. 

 

Att tömma komposten på hösten eller 

våren varierar. Lena på tomt 39 tömmer 

när det blir fullt. – Jag flyttar över i den 

andra komposten och tar tillvara på det 

som hunnit bli jord. Lite av jorden 

använder jag också att blanda i den nya 

komposten så den får en bra start. 

 

 

Kör över löven 

Med hösten kommer lövfällningen och 

det är tid att ta fram räfsan. Plötsligt är 

tillgången på kompostmaterial nästan 

oöverstigligt. Vad gör man med alla löv?  

 

Ett sätt är att köra över löven med 

gräsklipparen. Då finfördelas löven och 

låter man ett tunt lager löv och gräsklipp 

ligga kvar så tar maskarna hand om det 

på vanligt sätt. Eller kratta upp klippet 

och lägg det som täckning i rabatter, 

runt buskar och känsliga växter. 

 

Små mängder löv kan med fördel läggas i 

den vanliga komposten då de ger en fin 

balans till trädgårdsrens och matavfall.  

Men att lägga alla löven i komposten 

stannar upp processen. I en vanlig 

trädgårdskompost är det bakterier, 

maskar och smådjur som gör jobbet. 

Löven däremot bryts ner av svampar och 

det tar mycket längre tid, ca 1-3 år.  

 

Lisbet med sin ”kompostsil” 

Gör en lövkompost 

Förmultnade löv ger en fin lövmull, 

som är mycket bra till jordförbättring. 

Mullen gör jorden luftig och 

fukthållande med fin struktur, men den 

är näringsfattig. 

 

Lövmull kan användas som såjord 

eftersom de små fröna trivs i fuktig och 

lucker jord där grodden kan växa utan 

motstånd. När växten tagit sig är det 

dags att plantera om i näringsrikare 

jord. 

 

Att göra en lövkompost är inte svårt. 

Börja med att samla ihop löven, alla löv 

går bra även om en del bryts ner 

långsammare än andra. Vattna om 

löven är torra. Lägg dem i en öppen 

nät- eller träbehållare. Eller fyll i 

svarta sopsäckar, stick några hål med 

en grep och knyt ihop löst. Nu är det 

bara att vänta några år… 
 

 



  

Den som har gott om plats lägger löven 

som en limpa, 1,5 m bred och 1,5 m hög 

och så lång man behöver. Har man 

tillgång till halm lägger man den över 

för att behålla värme och fukt. För att 

skynda på processen kan man blanda i 

lite hästgödsel. Det går bra med höns- 

eller kogödsel också. 

Bäst är att vända komposten några 

gånger för att hålla igång processen. 

 

 

Vad gör jag av min lövmull? 

Efter 1-2 år har löven förmultnat något 

och smular sönder i handen. Den här 

mullen kan användas att täcka buskar 

och rabatter med, grävas ner som 

jordförbättring, som toppdressing på 

gräsmattan om hösten eller täcka 

barmark över vintern. 

 

 

En väl förmultnad lövmull (mer än 2 år) 

har inga synliga lövstrukturer kvar och 

mullen smulas lätt sönder. Förutom att 

använda mullen, som ovan, kan man 

även göra plant- och såjord av den. I 

rutan nedan får du ”receptet” på hur du 

blandar till jorden. 

 

 

 

 
 

 GÖR DIN EGEN JORD MED LÖVMULL 
 
SÅJORD 
6 delar lövmull 
3 delar torv – blandat med dolomit/kalk (4kg/m3) 
1 del sand 
1/5 algomin 
 
PLANTJORD 
6 delar lövmull 
3 delar torv - blandat med dolomit/kalk (4kg/m3) 
1 del sand 
1 del komposterad hönsgödsel – blandat med benmjöl (5kg/m3) 
1/5 algomin 
 
Källa: 

http://anarkisterna.com/odling/tag/lovkompost/ 

Till sist; rör inte lövhögar som blåst 

samman under buskar och häckar  

– det kan bo en igelkott eller andra 

vintersovande djur där! 

 
 
Källor: 
 
Intervjuer med kolonisterna Lena  
och Lisbet 
www.grona-sidorna.se 
http://anarkisterna.com   
www.odla.nu 
www.gardenorganic.org.uk (Sök på  
”leafmould”) 
 
                      Av Christel Söderberg 

Färdig kompostjord 

http://anarkisterna.com/odling/tag/lovkompost/
http://www.grona-sidorna.se/
http://anarkisterna.com/
http://www.odla.nu/
http://www.gardenorganic.org.uk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Grundregeln är: 
 

RÄDDA-VARNA-LARMA-SLÄCK 
I denna ordning! 

 

I somras hade föreningen besök av 
Svensk Brandsäkerhet, som 
demonstrerade brandskyddsprodukter. 
Medlemmarna erbjöds att köpa 
brandskyddspaket till förmånligt pris.  
 
Kolonisten Christel Söderberg var den 
som tog det trevliga initiativet att bjuda 
in Svensk Brandsäkerhet.  
 
Christel har sammanställt information 
om brandskydd och hur du släcker 
bränder i olika material och saker. 
Nedan följer första delen av hennes 
artikel, andra delen kommer i vårens 
första nummer av Lövet 
 

Ingen rök utan eld 
 

 Eftersom en brand kan växa fort 

gäller det att agera direkt. Det är när 

branden fortfarande är liten som man 

har chans att släcka själv. Tänk igenom 

innan hur du ska bete dig och ta dig ut 

om det börjar brinna. 

 

När du inte kan släcka själv 

Har du inte möjlighet att släcka på ett 

säkert sätt är det viktigaste att du 

snabbt tar dig ut. 

 Stäng dörren till rummet eller 

stugan för att stänga inne branden.  

 Varna dina grannar. 

 Larma brandkåren – 112.  

 Möt räddningstjänsten och berätta 

var det brinner och brandens 

omfattning. 

 

Brandvarnare 

En brandvarnare är en billig 

livförsäkring, den reagerar på den 

farliga röken och varnar dig. 

Minst en brandvarnare bör finnas i ett 

hem. Avståndet mellan två varnare bör 

inte vara större än 12 meter.  

Du är som mest försvarslös när du 

sover, därför bör brandvarnaren 

placeras i anslutning till sovrummet. 

Sätt brandvarnaren i taket, mitt i 

rummet. Glöm inte testa den när du  

satt upp den! 

 

Rengör brandvarnaren från utsidan 

med dammsugare och byt batterier en 

gång om året, t.ex. när du öppnar upp 

stugan för säsongen. Litiumbatterier 

rekommenderas då de har längre 

livslängd. Ta för vana att kontrollera 

att brandvarnaren fungerar minst en 

gång i kvartalet och när du varit 

hemifrån en längre tid.  

Brandvarnaren ska uppfylla 

standarden SS-EN 14604.  

 

Brandvarnare har begränsad livslängd 

och bör bytas ut efter 8-10 år! 

 

Brandfilt 

Med en brandfilt kan du släcka mindre 

bränder, till exempel brand i kläder 

eller om en ljusstake har vält omkull. 

Brandfilten består av 1 eller 3 lager 

material, oftast glasfiber. En en-lagers 

brandfilt är av enklare typ och används 

vanligen för att släcka mindre bränder i 

t.ex. stekpannan. För större bränder i 

exempelvis kläder rekommenderas en 

tre-lagers brandfilt.  

 

Ett bra brandskydd: brandvarnare, 
brandfilt och brandsläckare. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koloniföreningen Senderöd  Box 7169, 250 07 Helsingborg  

Bankgiro 5670-4117  Hemsida: www.senderod.com  E-post: info@senderod.com 

Häng upp brandfilten på väggen och när  

du behöver den drar du ut den i snoddarna 

nedtill. I hörnen på brandfilten finns fickor 

som du kan trä in händerna och hålla upp 

filten framför dig när du närmar dig 

branden. Brandfilten har lång hållbarhet 

och kan återanvändas. 

 

Brandsläckare 

För kolonibruk rekommenderas 6 kg 

pulverbrandsläckare av typen ABC, 

eftersom den klarar de flesta typer av 

bränder och även klarar vinterkylda stugor.  

Klass A - fast material som trä, papper, tyg, 

Klass B - vätskeformiga bränslen som 

bensin, lösningsmedel och olja,  

Klass C - gasformiga bränslen som gasol. 

 

Brandsläckaren placeras lättåtkomligt, 

gärna monterad på väggen inte för högt. 

Häng den i hallen intill ytterdörren, då  

kan du först sätta dig i säkerhet och sedan 

komma åt släckaren om det är möjligt att 

släcka branden. 

 

Behåll lugnet, närma dig branden och 

spruta mot det som brinner, inte mot 

lågorna. Du kan spruta stötvis, alltså inte 

tömma hela släckaren på en gång. Tänk på 

att en 6 kg brandsläckare töms på 17 sek!  

 

Nackdelen med pulversläckare är att de 

smutsar ner. Smutsigt blir det även när  

det brinner. Släck därför så fort som möjligt, 

då är pulver bäst. Saneringen efteråt är ett 

överkomligt problem. 

 

Tänk på att en pulversläckare ska skakas 

om emellanåt för att inte pulvret ska lägga 

sig på botten. En brandsläckare kan inte 

återanvändas utan måste bytas ut. 

Brandsläckaren ska ha beteckningen  

SS EN 3-7 för att vara godkänd. 
 

En brandsläckare har en livslängd på  

10 år, därefter ska den bytas! 
 
www.msb.se 
www.skyddsnatet.se 

 
 
 
 

Hyra föreningshuset 
Du kan hyra föreningshuset för att  

t ex fira högtidsdagar. Där finns 

vatten och toaletter i drift året om. 

Lokalen är på 150 kvm. Köket har 

viss utrustning. 

 

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 

 

Kontakta Britt Borg, koloni 60, tel 

0708-572249 för mer information och 

bokning. 

 
 

 

 

Fakta om gasolgrill 
 

 Gasolgrillen måste vara CE-märkt. 

 

 Trycket i gasolbehållaren är större 

än grillen klarar och därför måste 

man ha en regulator som hanterar 

det. Oftast ingår det, men inte 

alltid. 

 

 Se till att kopplingarna är täta vid 

montering. Kontrollera även när du 

byter flaska. Tänk på att större 

gasolbrännare ofta är högergängade 

så du inte skadar gängorna när du 

skruvar på flaskan. 

 

 Kontrollera slangen inför varje 

säsong så inga sprickor bildats. 

 

 Gör rent från fettavlagringar, de 

kan antändas. 

http://www.senderod.com/
mailto:info@senderod.com
http://www.msb.se/
http://www.skyddsnatet.se/

