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HÖSTFEST
Lördagen den 26 september
Kl 19.00
Tillsammans avslutar vi
kolonisäsongen i Föreningshuset
Ta med någon maträtt att sätta på
det gemensamma buffébordet,
som alla kan ta av.
Egen dryck tar du också med.
Kom även ihåg att ta med en peng till lotteriet!
Ingen anmälan behövs

Välkomna önskar
festkommittén!

Årets sista containerhelg
är den 16-18/10
Container för trädgårdsavfall kommer
att finnas på plats vid dammen denna
helg. Anslag om öppettider kommer att
sättas upp.
LITE ATT TÄNKA PÅ:
 Lägg inte jord och stenar bland
avfallet!
 Ev plastsäckar tar du med hem!
Lämnas inte kvar vid containern.
 Om du ställer säckar med
trädgårdsavfall vid containern
kommer du tillbaka när containern är
öppen och tömmer säckarna själv!
De töms inte av sig självt. Behöver du
ha hjälp – prata med de som hjälper
till vid containern eller någon i
styrelsen så försöker vi hitta en
lösning.
 Kan du hjälpa till och ta ett pass vid
containern? Hör av dig till någon i
styrelsen! Se kontaktuppgifter på
hemsidan: www.senderod.com

Ordförandens spalt
Vi har kommit in i september månad
och snart är denna säsong över.
Vädret har ju inte varit det bästa
denna sommar men vad gör det när vi
får vara här på Senderöd.
Vi har haft en del för oss denna
säsong med b.l.a en jubileumsfest
med en bra orkester där det kom ca
120 personer.
Tyvärr har det inte varit lika många på
kräftskivan och karaoken som vi hade,
men vi hoppas att det kommer lite
mer folk till nästa säsong.
Jag önskar er många sköna
höstdagar till på denna
säsongen.
Hälsningar
Ordförande
Pia Björnson

Nya kolonister
Ytterligare några stugor har
bytt ägare under säsongen och
vi hälsar de nya kolonisterna
välkomna till Senderöd!
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Lars Ekman
Lars Videll
Daniel Jansson
Rimantas Gedvilas

Vi avslutar 2015
som förra årets succé
med en supé i föreningshuset

Nyårsafton
19:30 – 02:00
Välkomstdrink med tilltugg

3 rätters meny
till menyn serveras vin
12 slaget firas med fyrverkeri och skumpa
Nattamat

Kostnad 350:- p.p.
Max 40 personer
Eventuella allergier eller önskemål, meddelas till oss
Klädsel: Nyårskläder
Anmälan är bindande
Senast 29 November till Pia 0708-975475, Anki 0708-240814
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Tätning av brunnen
Om någon undrar varför det är grävt
upp runt vattenmätarbrunnen på
parkeringen så är det för att det har
läckt in vatten utifrån. Styrelsen har
varit tvungen att pumpa läns
varannan månad! Nu ska den tätas
och tjäras så att den håller tätt.

Kräftskivan
Vi har haft en gemensam kräftskiva här på koloniområdet. Tyvärr var det inte så många
som kom. Trots det var stämningen hög.
Inte heller vid karaokefesten
var det många som kom.
Vilka arrangemang tycker du
att vi ska ha på vårt
koloniområde? Hör av dig till
Festkommittén om du har
synpunkter eller förslag på
vad vi vill ha för festligheter
eller andra aktiviteter!
Pia stuga nr 159, Karin stuga
nr 102, Loe stuga nr 147.

Koppla loss slangen från vattenposten
Den 25 oktober stängs vattnet på koloniområdet. Styrelsen vill att alla kopplar bort
sin slang från vattenposten, vid tomtgränsen, tills dess. Detta därför att vi ska
undvika frostskador på vattenposten. Det blir annars en massa onödiga utgifter för
föreningen.
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Föreningens 35-årsjubileum
Föreningens firade 35 år den 8 augusti. Trots en lite mulen
dag kom det många och firade tillsammans.
Det var en rad
olika aktiviteter
på området såsom
squaredans- och
bugguppvisning, ponnyridning, trolleri,
hoppborg och bollkanon.

Dagen avslutades med en brakmiddag
med grillegris, för de som anmält sig.
Under kvällen dansades det till Pallez
orkester.

Trist…..
Vårt koloniområde är till för alla som vill komma och njuta av vår odlarglädje och
gemyt. Kommunen har ålagt oss att utöka öppethållandet av grindarna. Det kan
innebära att vi får fler besökare än tidigare och att det finns de som har annat
uppsåt i åtanke än att flanera här.
Vi har haft en uteliggare på området. En kvinna med en blå Claes Olsson kasse, där
hon bär täcke och kudde i. Samtidigt som vi värnar om trivsel och trygghet på vårt
område är situationen beklämmande. Vi kan inte hysa bostadslösa här och kvinnan
ska inte behöva befinna sig i den situationen. Hon kan hänvisas till de bostadssociala, via kommunen. Styrelsen har pratat med henne.
Tyvärr är det också så att blir vi av med glödlamporna i
ytterbelysningen och toalettringar försvinner. Ser du
något som du tycker verkar misstänkt får du gärna
rapportera det till styrelsen!
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Belysning i gångarna?
Motion angående belysning i gångarna diskuterades på årsmötet. Det
framkom kloka synpunkter, farhågor och rädslor och många frågetecken.
Styrelsen har försökt lyssna in alla
aspekter som framkom på mötet.
För att försöka åskådliggöra
hur det verkligen kan bli har nu en
testbelysning monterats i hörnet
utanför stuga 65 vid festplatsen.
Tanken är att belysning endast
monteras i hörnor av gångarna.
Det ska inte kosta kolonisterna något
extra för belysningen. Styrelsen menar
att de monteras då det finns utrymme
över i budgeten. Några lampor i taget
och det hela kan spridas ut över
några år.
Gå förbi, när det är mörkt, och se hur
det känns! Vad tycker du om ljuset,
lyser det där det ska, blir du bländad,
sitter den på lagom höjd?
På nästa årsmöte kommer ämnet att
tas upp igen. Då har vi denna gång
något konkret att diskutera kring.
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Å så lite påminnelser…
Lite saker att förhålla oss till har vi åtagit oss medlemmar i koloniföreningen. Här
påminns du om några av dem. En del har vi själva fattat beslut om på årsmötet,
genom omröstning. De finns i föreningens Nyttjanderättsavtal eller Allmänna
bestämmelser. En del regleras genom avtalet vi har med kommunen för att vi får
arrendera marken.
 Det är inte tillåtet att parkera i gångarna. Du kan stanna för att lasta i och ur
bilen, sedan ska den köras ut. Det gäller även hantverkare. Tänk också på att det
är 5 km hastighet som gäller. Cyklar ska inte heller stå ute i gångarna. Gångarna
är utrymningsvägar och utryckningsfordon måste snabbt kunna komma fram.
 Har du gasolflaskor i stugan? Gäller såväl stora som små, kan vara till grillen och
även den lilla flaskan till ogräsbrännaren. Det är brandkåren som ålägger oss
kolonister att ha en skylt på stugan när vi har gasoltuber. Det är ur
säkerhetssynpunkt, då de kan explodera vid ev brand. Kontakta Loe i stuga 147,
tel: 070-527 94 53 så får du en dekal.
 Vi använder inte tändvätska eller andra petroleumprodukter, som avger
kolväten, att tända grillen med. För att tända grillen kan du använda
petroleumfria produkter såsom: tändgelé, tändblock/-kuber, braständare,
kolkassett, elektrisk grilltändare eller Looftlighter.
 Senast den 31 oktober ska höjden på häckarna vara max 1,5 m ut mot gång och
1,8 m på häck mellan grannar. Höjd för växtlighet utmed stängsel är 1,8 m.
 Från den 1 januari i år ska 30 % av tomten vara odlad mark.
 Från 1 januari 2016 får stenkista endast lov att användas för infiltration av tak/regnvatten och tappvatten från kran monterad utomhus. Du får alltså inte låta
diskvatten och dylikt gå ut där.
 Miljönämnden har ett delmål att kemisk bekämpning av ogräs i privata
trädgårdar och koloniområden bör upphöra. I deras miljöpolicy från 2007
framgår att vi bör inte använda kemiska bekämpningsmedel som Roundup. Inte
heller grovsalt eller ättika är godtagbart.
 Kontakta ALLTID styrelsen innan du gör en ändring på stugan. En fråga för
mycket kostar inget. Att t ex öppna upp för en dörr mellan stuga/förråd kräver
bygglov då det blir en förändring av boytan. Förrådet räknas då in i stugans
byggareal.
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Studiecirkel i kompostering och
beskärning på koloniområdet i vinter
Förslag har framkommit att ha en kurs
där vi lär oss att kompostera och att beskära
träd och buskar. Vi stämmer först av hur många
som är intresserade, sedan skickas det ut en
inbjudan med tider och datum
och ev kostnad. Intresseanmälan är INTE bindande.
Tipsa gärna om du har förslag på någon som har kunskap
om ämnet som kan vara kursledare. I annat fall kontaktas
ett kursförbund och vi försöker få tag i en kursledare där
som kan komma till oss.

Har du frågor, tips på kursledare och är intresserad av att delta
skickar du en intresseanmälan till: info@senderod.com.

Spika holkar 30 januari 2016 kl 10.00
Vi spikar holkar tillsammans i Föreningshuset.
Ta med spillvirke och verktyg, om du har. Annars
löser vi det på plats. Föreningen står för
gemensam fika, kanske grillar vi om vädret tillåter.

Frågor och anmälan till:
info@senderod.com.
Senast den 20 januari 2016.

Koloniföreningen Senderöd  Box 7169, 250 07 Helsingborg
Bankgiro 5670-4117  E-post: info@senderod.com  Hemsida: www.senderod.com
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