
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Medlemsblad för Koloniföreningen Senderöd i Helsingborg 

Nr 2  2012  Årgång 19 

 

Skylt om gasol-
flaskor i stugan 

Brandkåren har påtalat att kolonister,  

som har gasoltub i stugan, ska 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 

gasoltuben förvaras. 

Skulle brand uppstå är det av vikt att veta 

om där finns gasol, eftersom det kan 

medföra risk för explosion.  

Du - som är berörd - kontaktar  

Loe, stuga 147, 070-527 94 53, 

för att få dekaler  att sätta  

på din stuga! 

 

 

 

Ingen har väl tvivlat på att Senderöd är en skatt? 

Påminnelse från en kolonist om att  
använda miljövänliga produkter vid grillning! 

Solen skiner på våra kolonier eller gömmer sig i moln.  

Glada kolonister grillar och njuter av den sommar vi har.  

På årsmötet 2010 har medlemmarna tagit beslutet att inte använda tändvätska eller andra 

petroleumprodukter som avger kolväten, som bidrar till växthuseffekten. De flesta följer beslutet, 

vilket är till glädje för övriga kolonister. Och så blir ju maten så mycket godare. 

För att tända din grill kan du använda petroleumfria produkter så som: tändgelé, tänd-block/-kuber, 

braständare, kolkassett, elektrisk grilltändare eller Looftlighter. 

 

 

Under mina 7 somrar, som kolonist, har jag ingenstans fått 
se regnbågen så många gånger som här på Senderöd.   
Nu är i alla fall jag säker: Regnbågen bor på Senderöd och 
vi förvaltar en skatt! /Redaktören 

LLLööövvveeettt   
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Ordförandens spalt 

 Då har vi kommit in i augusti månad under 

denna säsong. Det känns nästan som det är/varit 

en vanlig svensk sommarsäsong. Det har regnat 

mycket i framförallt maj, juni och juli, mellan 

skurarna har det varit fint emellanåt! 

Om någon av er undrar var vår ordinarie 

ordförande är, så kan jag berätta att han kommer 

hem igen till hösten efter en längre byggnads 

utlandsvistelse i år. Under tiden har jag (och resten 

av styrelsen såklart), tagit hand om föreningen. 

Vad har vi gjort i år då? 

Midsommarafton genomfördes enligt tradition. 

Trots det sämre vädret gav det överskott i kassan.  

Loppis och Auktionen genomfördes i början av juli. 

Då var det fint väder minsann. Det behövdes extra 

parasoller för vissa svettiga medhjälpare. 

Sommarmötet var välbesökt i slutet på juli i 

föreningshuset. Bortåt 100 personer kom och 

lyssnade på informationen som också finns med 

här i Lövet. Kräftskiva med karaoke anordnades i 

början av augusti. 
 

ETT STORT TACK till alla som hjälpt till och gjorde 

det möjligt att ha dessa arrangemang! 
 

Nu önskar vi oss många sköna varma höstdagar 

framöver under denna säsong,  

så vi kan njuta ett par  

månader till av vår gröna  

oas här på Senderöd. 
 

Hälsningar 

Patrick Serrarens 

 Viceordförande 

Beslut gällande 
stenkistor och 
odlingskrav 

Koloniträdgårdsrådet har nu  

beslutat att: 

 stenkistor ska vara stängda 

senast den 1 januari 2016.  

För den som inte har kopplat in sig 

på det kommunala avloppssystemet 

tills dess, innebär det att man får 

samla upp sitt avfallsvatten i t ex en 

vattentunna och sedan använda det 

för vattning i sin trädgård. 

 odlingskravet på 30%  

ska vara genomfört till  

1 januari 2015.  

Som odling räknas blommor, buskar, 

grönsaker, träd (hela kronan) och 

häckplantor.  

Gräsmatta  

räknas inte  

som odling. 

 

 

Taxering av 
kolonistugor 

Skatteverket planerar att taxera alla 

kolonistugor som har ett värde över  

50 000 kr. Att sälja en kolonistuga är 

skattepliktigt. 

 

 

 

Cigarettfimpar  
hör hemma i soptunnan! 

I grusgångarna gör de ingen glad.  
Ta med dig fimpen när du går!  
//Styrelsen 
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Sommarens informationsmöte hölls den 22 

juli i föreningshuset. Närvarande var 91 st 

personer, varav 79 var röstberättigade. 

Solceller 

Vi skulle gästats av Sol-El Konsulterna som 

ville berätta om solceller. Tyvärr fick de 

förhinder. Istället kan du läsa om Solceller 

på sidan 5. 

Ekonomiska läget 

Kassören Åke berättade att intäkterna i år 

är 843.405 kr och utgifterna 626.800 kr. Så 

föreningen har 216.605 kr kvar + en 

buffertreserv på 100.000 kr. Dessutom fick 

kolonisterna en eloge för att i år har alla 

betalat sitt arrende! Det borde ju vara 

självklart - eller hur? 

Nya regler för odling och stenkista 

Vice ordförande Patrik informerade om de 

nya reglerna  gällande odling och stenkistor. 

Separat notis om detta på föregående sida. 

 

Midsommar och loppis 

Årets resultat från midsommarfirandet och 

loppisen blev ca 20.000 kr i vinst. Vilket är 

lägre än förra året, men så var det också en 

regnig midsommar. 

Byte av anslutningar till vattenposter 

Många av anslutningarna är gamla och 

fryser sönder under vintern, vilket 

resulterar i läckor på våren när vattnet 

släpps på. Tidigare förslag att byta några 

anslutningar i taget har omprövats av 

styrelsen. De byts nu efter hand som de går 

sönder. 

För stora stugor 

Kommunen har tidigare velat ta över 

hanteringen av bygglov för koloniområdet, 

men stugfogdarna i förenigen har fått behålla 

uppgiften. Förra året uppmanades dock 

kolonisterna att se över sina stugritningar, för 

att föreningen ska nu istället skicka in 

ritningar till kommunen vartannat år. 

 

I samband med detta har det framkommit att 

det finns 32 stugor på området som är större 

än de tillåtna 40 m2. Styrelsen kontaktar 

dessa kolonister och sedan kontrollmäts 

stugan tillsammans med kolonisten. Är stugan 

för stor ger kommunen dispens för detta fram 

till att de har beslutat om högsta tillåtna 

storlek ska ändras till 50 m2. Skulle detta inte 

gå igenom, då måste de som har för stora 

stugor åtgärda det.  

 

Bilar, bilar, bilar 

Bilar parkeras olovligt på koloniområdet. Bilen 

får köras in för att lasta av och på saker, 

kortast möjliga tid och därefter köras ut och 

parkeras utanför området. Gångar och ytor 

får inte blockeras längre än nödvändigt av 

säkerhetsskäl, det kan finnas tillfälle då 

utryckningsfordon måste kunna komma fram. 
 

Dessutom kör många bilar för fort i gångarna, 

hastighetsbegränsningen är 5 km/h. Det 

kanske behövs fler stockar i gångarna som 

fartdämpare? 
 

Ni som hyr parkering i inhägnaden, tänk på 

att rensa marken från växtlighet då och då. 

Det medför ökad brandrisk att ställa en varm 

bil mot torra sommargräsvippor. 

 

Föreningens informationsmöte 
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  fortsättning föreningens sommarmöte: 

Föreningshuset öppet dagtid 

 

Du vet väl om att föreningshuset är öppet 

dagtid? När det inte hyrs ut för aktivitet kan 

du  t ex gå dit och låna en bok eller varför 

inte spela pingis. Det har kommit önskemål 

om bredbandsuppkoppling och möjlighet att 

se på TV, detta håller på att ordnas. 

Samkörning med släp 

Det kom förslag på att någon kör, med släp, 

till tippen på städdagen. Så kan de som vill 

skicka med något och betalar en symbolisk 

summa för det. 

Minnesanteckningar 

På hemsidan kan du läsa minnes-

anteckningarna  från årsmötet i sin helhet 

www.senderod.com 

Anteckningarna kommer även sättas upp på 

anslagstavlan på huset vid huvudgrindarna. 

 

SÖKES 

Engagerade medlemmar  

Hjälp till Midsommar och Loppis 

Festkommittén efterlyser frivilliga till 
midsommarfirandet och loppisen för att 
evenemangen ska kunna hållas nästa år. 
Hör av dig till någon i festkommittén: 

Pia, stuga nr 159 
Alice, stuga nr 95 

Styrelsemedlemmar 

Vi i valberedningen har under sommaren 

försökt värva medlemmar som kunde 

åtaga sig uppgifter inom styrelsen för 

koloniföreningen. Anledningen är bl.a. att 

en del av nuvarande styrelsemedlemmar, 

med ålderns rätt, önskar bli avlösta.  

Lajos kommer att avgå som ordförande 

efter denna perioden.  

Intresset för att hjälpa till att fylla dessa 

kommande vakanser inom styrelsen har 

varit mycket dåligt. Styrelsearbetet är inte 

så betungande och vi hade gärna sett att 

fler kolonister hade engagerat sig.  

Kommunen har krav på att koloni-

föreningarna skall ha en fungerande 

styrelse och om detta inte kan lösas 

internt får föreningen köpa denna tjänst 

externt vilket blir en synnerligen onödig 

kostnad för föreningen och 

medlemmarna. 

Ni som kan ställa upp och hjälpa till, hör 

av Er till någon av oss i valberedningen. 

Lilian, stuga nr 78 

Pia, stuga nr 159 

Jan, stuga nr 85 

 

Glada, lyckliga hundar  
och människor... 

... har vi gärna här på Senderöd, där 
både djur och människor får trivas. 

För allas trygghet har vi hundar  
kopplade i gångarna och på 
allmänna ytor inom området.  
Vi har inte hundar  
och andra husdjur  
i föreningshuset,  
med tanke på de  
personer som  
har allergi! 

//Styrelsen 

 

 

http://www.senderod.com/
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På sommarmötet skulle vi haft besök av Sol-El Konsulterna, som skulle ha berättat om 

solceller, tyvärr fick de förhinder att komma. Här nedan kan du istället läsa om solceller, 

informationen är tagen från deras hemsida, dock med viss redigering av Redaktionen för 

Lövet. Mer information kan du få via Sol-El konsulternas hemsida: www.solelkonsulterna.se 

eller kontakta dem på telefon: 020-12 10 02. 

Om du går förbi stuga 11, här på Senderöd, kan du se solceller installerade. 

Solenergi - varför inte! 
 

När jordens energikällor sinar i en snabbare takt än de kan återskapas på nytt, då är det helt 

enkelt bara smart och det enda rätta att vi utnyttjar den förnyelsebara energi som är 

tillgänglig för oss alla, helt gratis – solenergi. Förutom att den alltid kommer att finnas där 

och ge oss all energi vi behöver, så hjälper den till att minska miljöförstöringen i världen. De 

flesta av oss har avstått från att installera solcellspaneler. Främst för att man trott att det är 

dyrt och krångligt. Du kommer att bli förvånad över hur enkelt det är att utnyttja den fria 

solenergin. Framförallt kommer den att hjälpa dig att minska dina elräkningar. Du kan till 

och med bli helt självförsörjande. 

Miljövänlig och tyst elproduktion 

Slutligen hjälper du till att minska miljöförstöringen, solelen produceras tyst, utan rörliga 

delar och spar årligen tonvis med koldioxidutsläpp jämfört med ett genomsnitt av 

energikällor. Dessutom håller solcellsanläggningen väldigt länge så man hushåller med 

jordens resurser. 

Kombinera med värmepump 

Du kan kombinera sol-el med en värmepump! Så tar du tillvara solens energi 3 gånger om! 

Med en solcellsdriven värmepump får du ut mer av solen. En normal villa med ett årligt 

värmeenergibehov av 20000 kWh kan täcka detta behov med en ca 5,5kW 

solcellsanläggning som ger el till värmepumpen. 

 

http://www.solelkonsulterna.se/
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Koloniföreningen Senderöd  Box 7169, 250 07 Helsingborg  
Bankgiro 5670-4117  Hemsida: www.senderod.com  

Solfångare 

Solfångare består av ett rörsystem som ligger mellan två genomskinliga plastskivor.  

I solpanelen finns en absorbator som lättare drar till sig solvärmen t ex en aluminiumskiva 

eller något svart material. Rörsystemet ska helst ligga mot söder på t ex ett hustak.  

I rörsystemet leds vatten. Vattnet i rörsystemet värms upp av solvärmen, cirkulerar med 

hjälp av en vattenpump och värmer upp vattnet i en vattenberedare. Vattnet i vatten-

beredaren värmer sedan upp t ex ett hus eller swimmingpool.  

På sommaren kan det bli ca 200 grader i solfångaren. Solfångaren är ett bra komplement 

till vanlig elförsörjning. De flesta som har en swimmingpool har idag även en solfångare. 

Det skulle, för de flesta, kosta alldeles för mkt att köpa uppvärmt vatten. Som ett grovt 

överslagsvärde räknar man med att en 8 kvadratmeters solfångare och en 500 liters tank 

kan ge ca 60% av en familjs varmvattenbehov.  

1995 fanns det 150 000 kvadratmeter solfångare installerade i Sverige.  

1996 fanns det 200 000 kvadratmeter.  

På centrum för solenergiforskning i Borlänge tror man att solenergi i framtiden skulle 

kunna stå för hälften av vårt värmebehov. Solfångare påverkar miljön minimalt. Förutom 

ytorna stora anläggningar tar upp finns ingen miljöpåverkan efter monteringen. Nästan 

allt i en solfångare kan nämligen återanvändas. 

Solceller 

Solceller bygger på den fotoelektriska effekten. Mycket förenklat består en solcell av två 

skivor som ligger mot varandra gjorda av olika material för få ett överskott eller ett 

underskott av elektroner. När solen lyser på den ena skivan frigörs elektroner som dras 

mot den andra skivan som har ett underskott av elektroner. Då bildas en spännings-

skillnad från vilken man kan alstra elektricitet.  

Denna process kan fortgå under en väldigt lång tid, solceller har varit i produktiv drift i 

mer än 40 år på t ex fyrar och satelliter. 

Vad kostar det att installera en anläggning? 

I korrespondens med Mikael Hedlund på Sol-El Konsulterna ger han följande prisbild: 

Ju mindre anläggning man köper desto dyrare/watt blir den. Det beror på att växel-

riktaren är en stor del av kostnaden. En Off Grid - med batteri utan koppling till elnätet - 

kostar 30-35.000/kw. En On Gris - som kopplas upp mot elnätet, där man kan sälja ev 

överskott till olika elbolag - kostar ca 25-30.000/kw. Om anläggningen är större än 6 kW 

går priserna ner ganska mycket, typ 15 %. Prisindikationen gäller nyckelfärdiga 

installationer, inklusive moms.  

Om fler stugor går ihop och gör installationen samtidigt går det att få ner priserna en del. 

Alla produkter de handlar med är från Europeiska företag, som alla har funnits i 

branschen i minst 30 år. Mikael uppger att de har installerat flest anläggningar i landet. 

 

 

 

http://www.senderod.com/

