
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsblad för Koloniföreningen Senderöd i Helsingborg 

Nr 2  2014  Årgång 21 

 

Tack till alla  
som samverkat  
till att midsom-
marfirandet och 
loppisen kunde 
genomföras! 

 

 

LLLööövvveeettt   
   

Tack vare alla entusiastiska kolonister får vi varje år njuta av ett fantastiskt midsommarfirande 
och loppis här på Senderöd. Utan allas insatser hade det ju inte blivit något! Föreningen bjöd alla 
entusiasterna på en härlig fest i föreningshuset, som syns på bilden ovan. 

Du som ännu inte är med har chans att delta nästa år igen! Är du intresserad kontakta Loe i  
stuga 147, tel: 070-527 94 53 eller Pia Björnson i stuga 159, tel:  0708-975475.  
Du kan lämna saker till loppisen under hela året, hör av dig till Loe eller Pia. 

 
Höstfest med Martin Nilsson 11 oktober kl 18.30 

 

Välkommen till en kväll i glada kolonisters lag, vi ses i  

föreningshuset. Tillsammans äter vi gott och njuter till  

härliga toner från Martin Nilsson. 

Ta med någon god matbit att ställa på det gemensamma 

buffébordet. Ta också med det du vill ha att dricka. 

En slant i börsen kan också vara bra att ha då blir lotteri 

med fina vinster. 

 
Redan som 8-åring drömde Martin om en karriär som countryartist.  

Han slet och kämpade för sina drömmars mål och lyckligtvis gav envishet  

och hårt arbete resultat. År 2002 medverkade Martin i "Sikta mot  

Stjärnorna" och gestaltade då sin idol & mentor Hasse Andersson.  

Året därpå tog karriären fart på allvar, då han vid två tillfällen gästade  

Bingolotto samt hamnade på en hedrande 2:a placering i succé- 

programmet Fame Factory. Martin var den förste artisten som fick  

skivkontrakt av Bert Karlsson på Marianne Grammofon. Den första skivan  

"En del av mig" sålde mer än 20.000 exemplar och efterföljaren "För alltid  

för dig" sålde lika bra. 
 

Text och bild från Martin Nilssons hemsida:  

http://martinnilsson.nu/martin-nilsson/ 
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Ordförandens spalt 

 

  Vi har nu kommit en bit in i september 

denna säsong, sommaren kan vi absolut inte 

klaga på, då det har varit ett riktigt härligt 

väder. 

Vi har hunnit med en del även denna säsong  

bl a. valborg med mycket folk och en god 

ärtsoppa, midsommar och loppis med ett 

riktigt bra resultat, en trevlig kväll med god 

mat och dryck tillsammans med dom som 

flitigt ställde upp och hjälpte till under dessa 

arrangemang. 

Vi hoppas på många sköna dagar till innan vi 

packar ihop för denna säsongen. 

Önskar alla en trevlig höst! 
 

Hälsningar 

Ordförande  

Pia Björnson 

 
 

Lite att tänka på! 
 

 Tänk på att koppla loss slangen vid 

vattenposten när vattenavstäng-

ningen sker den 26/10! Det är annars 

risk för att slangen och posten får 

frysskador under vintern. 

 Föreningens fina festlokal i 

föreningshuset kan hyras även under 

vintern – vatten och värme är igång 

där hela året. För bokning kontakta 

Pia Björnson i stuga 159, tel:  0708-

975475. 

 Tippa inte jord och gräs i dungen 

vid dammen uppe vid container-

platsen. Sådant kan du slänga på 

soptippen. 

 Trots upprepade förmaningar körs 

det fortfarande på tok för fort i 

gångarna. Vadan denna brådska????? 

Sakta ner – det är 5 km hastighet som 

gäller på området! Bilen kan köras in 

för att snabbast möjligt lastas i och ur. 

Alltså rengör vi inte heller bilen i 

gångarna! Fortsätter förseelserna kan 

grindarna komma att låsas för biltrafik 

och vi får be om tillstånd för att köra 

in!!!! Så krångligt det blir….. låt oss 

slippa det! 

 xxxxxxxx 

 xxxxxx 

 xxxxx 

 xxxxx 

 xxxxxxx 

 xxxxxx 

 xxxxxx 

 

 

 

Nya kolonister 

Under sommaren har ytterligare stugor fått 
nya ägare. Vi hälsar alla nya kolonister hjärtligt 
välkomna till Senderöd! 
 
Stuga nr: 
 07 Andreas Ejergård 
 17 Siv Lundgren 
 43 Oscar Vasquez 
 45 Ulla - Britt Bernstone 
 51 Camilla Blomberg och Joel Hallberg 
 71 Mowgli Hallehn 
 107 Sanna Qvist 
 139 Marcus Gamdrup 
 141 Jessica Lilja ochMattias Vikman 
 
 

Att hyra släp 

 

Föreningens släp hyrs ut av Bella i stuga 

46 t o m den 26 oktober i år. Efter det 

lämnar Bella sitt uppdrag. 

Bokning vardagar kl 9-16, tel  0700-27 

31 66. OBS! Släpet hyrs bara ut under 

kolonisäsong! Tusen tack Bella för din 

insats genom åren! 

 

Fortsättningsvis hör du av dig till Pia 

Björnson, stuga 159, tel:  0708-975475. 
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Gemensam arbetsdag söndag 5 oktober 

Årets sista arbetsdag! Vi ses kl 9.00 vid telefonrummet  

i dusch- och toaletthuset vid huvudgrindarna, där du  

anmäler dig. Vi fikar vid 11.00 och avslutar arbetet  

vid kl 13.00. Välkomna! 

Denna helg har vi också årets sista  

container för trädgårdsavfall.  

 

 

 

Containerhelg  
3-5 oktober 

En gnagande ovälkommen besökare 

Under säsongen har vi haft besök av råttor på vårt koloniområde.Dessa skadedjur ökar snabbt i antal 

och kan förorsaka en hel del skador. 

Den 1 augusti i år får privatpersoner inte längre använda råttgift. För att använda medel mot råtta 

behöver man framöver behörighet och utbildning. Förbudet har tagits av Kemikalieinspektionen på 

grund av att det ställs högre krav på kemikaliska bekämpningsmedel inom hela EU. Det viktigaste med 

ändringarna är att ämnen som skadar arvsmassan eller är cancerframkallande, fosterskadande eller 

hormonstörande inte kommer att få ingå i biocidprodukter. Vill du läsa mer om ämnet kan du gå in på 

länken: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Sakrare-bekampning-av-rattor-och-moss/ 

 

Som regel ingår det skadedjursbekämpning i stugförsäkringen, det brukar också vara kostnadsfritt att 

få ut en skadedjursbekämpare, som sätter ut fällor/råttgift. Ring och kolla med ditt försäkringsbolag! 

Styrelsen håller på att titta över en långsiktig lösning på problemet för hela området.  

Nedan kan du läsa information från Anticimex. 

 

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Sakrare-bekampning-av-rattor-och-moss/
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Växtbytardag  
söndag 21/9 kl 14-16 

 

 

 

 

 

 

 

Nu när det är dags för höstgrävningen vill vi  
ha en växtbytardag. Spara växter du delar. Ta 
sticklingar, rotskott etc! Se till att de är 
ogräsfria. Sätt dem i en kruka med ny jord, 
om du har. En plastpåse går också bra eller så 
sveper du in växten i tidningspapper. Du 
kanske har fröer att dela med dig av också?  

Vill du hjälpa till med förberedelserna eller 
har frågor kontaktar du Maria i stuga 5 eller 
Isolde i stuga 83. 

Ta med dina växter- vi ses vid föreningshuset! 

 

 

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

Mera fest! 
Karaoke 20 september 

 

Klara strupen och upphöj din stämma! 

Lördagen den 20 september kl 18 i 

föreningshuset.  

Vi sjunger och äter tillsammans. Vill du  

ta en svängom går det också bra. 

Du tar själv med vad du vill ha att äta och 

dricka. 

Ta gärna med en slant till lotteriet. 

Varmt välkommen! 

Bakluckeloppis på Senderöds parkering 25/10 kl 11-16 

Efter önskemål från kolonister anordnas nu denna bakluckeloppis. Du säljer till dig själv och står 

själv för bil och bord. Det finns dock möjlighet att hyra bord utav föreningen för 50 kr, kontakta 

Pia Björnson i stuga 159, tel:  0708-975475. 

Loppisen har vi på den östra delen av parkeringen,  

mot dammen. Annonsering om loppisen sker i HD.  

Kostnaden för det får alla deltagare dela på, Anki tar 

in avgiften. Beroende på hur många det blir kan det  

handla om kanske 10-50 kr.  Anslag även i närområdet.  

Anmälan till Anki 0708-240814 koloni 24 innan den 19/10. 

 

Bild hämtad från nätet: http://www.karlstadloppis.se/bilder/bakluckeloppisen-12800399 

mailto:info@senderod.com
http://www.senderod.com/

