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13.00
Aktiviteterna startar
Kiosken öppnar och föreningen bjuder på kaffe och tårta
därefter startar ponnyridningen.
Hoppborgen och bollkanonen öppnar för barnen.
Frivilliga Radio Organisationen visar upp sin
sambandsradiobil.
13.30-14.30. Squaredansuppvisning.
14.30-15.15 Trollkarlen Gregory trollar för oss.
15.30-16.30 Bugguppvisning.
18.00
Grillegris serveras till föranmälda gäster.
20.00-00.00 Pallez orkester spelar upp till dans.
MENY: Äppelrökt gourmegris & vår populära marinerade majskyckling
(karré, skinka, bacon sida, ribbs m.m.) serveras med krämig potatisgratäng, grillade grönsaker, säsongens sallad, såser, fruktfat, bröd & smör.
OBS! Dryck medtages av var och en.

Kostnad för maten 250 kr/pp, barn under 7 år gratis.
Ta gärna med släkt och vänner för att fira föreningen!
Anmälan och betalning senast den 29/7 till
Pia Björnsson tel. 070-8975475 koloni 159 eller
Lars-Olof Engqvist (Loe) tel. 070-5279453 koloni 147.

Ordförandens spalt
Nu har vi kommit en bit in på denna
säsongen. Vi har hunnit avverka både
midsommar och loppis med ett hyfsat
resultat. Vill tacka alla som hjälpt till
med detta!
Vill även passa på att tacka Helga och
hennes dotter Tina med företaget
Colourcenter för den nya fina skylten vi
fått skänkt till oss. Den sitter vid
huvudgrindarna.
Glöm nu inte att anmäla er till
jubileumsfesten som äger rum den 8/8.
Önskar alla gamla och nya kolonister en
fortsatt skön sommar.

Städdag 26/7
Varm välkommen att delta i nästa
städdag i föreningen. Vi hjälps åt att
hålla vårt område fint. Det behöver
rensas, klippas och fixas.

Hälsningar
Ordförande
Pia Björnson

Efter arbetet får du 200 kr i kontanter
och föreningen bjuder på fika.

Container 24-26/7
Container för trädgårdsavfall kommer
att finnas på plats vid dammen denna
helgen. Tänk på att inte lägga jord
och stenar bland avfallet!
Anslag om och städdagen och
öppettider för containern kommer
att sätta upp.
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Nya kolonister
Nya kolonister hälsas
välkomna till Senderöd!
5B
20
90
125
142
152

Ronny o Carolina Böös
Ea Althin-Fölsch
Ronny Möller
Linus o Sara Lindstrup
Christel o Lars Olsson
Roger Jonsson

Stäng av vattenposten när du
lämnar området
Tyvärr rapporterar
styrelsen att det
fortsätter uppstå
läckage i våra
vattenposter. Ibland pumpar det ut
hundratals liter vatten innan läckaget
upptäcks – vilket kostar föreningen en
massa pengar. En kostnad som alla
kolonister får dela på i slutändan.
Det värsta är dock när läckaget
uppstår inne i din egen stugan och du
får omfattande vattenskador.
Stäng av vattenposten ute på tomten
när du lämnar området – för din egen
och föreningens skull!
Se över dina kopplingar regelbundet,
byta till nya och fräscha sådana.
Använd inte vanlig vattenslang utan
den typ av vattenrör av polyeten som
är avsedd för ändamålet.

Förtydligande
om höjd på träd
I förra numret av
Lövet fick du
information om
vilken höjd som
gäller för träd på
den egna tomten.
Styrelsen har fått synpunkter från kolonist i
stuga 39 gällande detta och
här kommer ett förtydligande
från styrelsen:
Max trädhöjd 3,70 (samma som max
tillåten nockhöjd på stuga) gäller
träd som står 0-3 meter från den
egna tomtgränsen. Träd som står 3
meter in från tomtgränsen har
obegränsad trädhöjd.
Kommunen har under alla år hävdat
att trädhöjd på koloni är max 3,7 m.
När styrelsen nu ställde dem frågan
igen, så lämnar det nya avtalet
utrymme för koloniföreningarna att
själva bestämma detta.

I föreningens Nyttjanderättsavtal
från 1998 står det om trädhöjden.
Bestämmelsen kommer att föras in
även på Allmänna bestämmelser.
Båda skrivelserna finner du på
föreningens hemsida:
www. senderod.com
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Midsommaren har firats på Senderöd
Trots det lite ostadiga vädret var det muntra tongångar vid midsommarfirandet. Det
har hoppats och dansats!

Föreningen har sommarmöte 19/7 kl 13
Välkommen till mötet, där styrelsen informerar om vad som händer i föreningen.
Ingen anmälan behövs.
Vi ses vid föreningshuset.

Praktikant
Under sommaren har föreningen en
praktikant via Arbetscentrum. Han
heter Micke och gör allehanda
sysslor på området.
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Fiffig getingfångare
Getingar kan vara riktiga semesterplågor,
men det finns knep för att göra slut på de
små rackarna. Undvik gult på utemöbler
och bordsdukar, för det gillar getingar.
Gör en getingfälla själv genom att dela en
petflaska på mitten och hälla söt saft i
bottendelen. Ta bort korken och sätt
överdelen upp och ner i bottendelen som
en tratt. Öppningen ska vara några
centimeter ovanför saften. Getingarna
hittar till saften och kommer inte ut igen.

Fortfarande 5 km hastighet som gäller i gångarna
Styrelsen vill återigen uppmana alla kolonister att inte köra fortare än
gällande hastighetsbegräsning. 5 km är sakta när man sitter i en bil – det
är promenadtakt!
Vi har många mjuka barn som cyklar i gångarna, som hastigt kan komma
runt hörnorna. Och tänk även påalla andra som också vistas i gångarna!
Ej heller ska bilar eller cyklar parkeras i gångarna – de är utrymningsvägar och räddningsfordon måste snabbt kunna ta sig fram. Det finns kärror att låna vid återvinningshuset, som du
kan transportera saker i.

Vi har haft Loppis på Senderöd
Det var inte fullt så många besökare denna dag som vi
brukar ha. Det var tryckande varmt – många orkade
kanske inte ut i värmen. Men humöret var i topp på alla
som arbetade frivilligt i stånden denna dag. Vilken insats i
värmen!
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Nya avtalet med kommunen påskrivet
Det nya avtalet innehåller ju en del förändringar. I förra numret av Lövet fick du ta del av de
som är de mest märkbara. I sommar har styrelsen skrivit på avtalet, så nu gäller de nya
reglerna. Här nedan kommer en liten påminnelse om dem!


30 % av tomtytan ska vara odlad mark.



Nya regler för bygglovsansökan.



Pooler får max rymma 500 liter vatten.



Nya byggareor: stuga max 50 kvm och växthus max 12 kvm.



Från 1 januari 2016 får stenkista endast lov att användas för infiltration av
tak-/regnvatten och tappvatten från kran monterad utomhus.



Grind till koloniområdet ska vara öppet dagligen under 1 april-30 september mellan kl 8-20.

Har du frågor om det nya avtalet – kontakta styrelsen.

Fyll och töm polen rätt
Poolen ska tömmas enligt NSVA:s (Nordvästra Skånes vatten och avlopp)
anvisningar, enligt följande:
Först och främst rekommenderar de att vara noga med doseringen av
poolkemikailer för att hjälpa miljön så mycket man kan – överdosera inte. Tyvärr är
inga av dessa produkter miljömärkta.
Tömning av poolen ska i första hand göras på
gräsmattan. Släpp ut lite vatten i taget så det
hinner sjunka undan. Använd inte poolkemikalier
precis innan tömning. Låt inte smutsigt och
klorerat vatten rinna ut på gatan och ner i
dagvattenbrunnar. Oftast leds vattnet från
dessa brunnar helt orenat ut i våra vattendrag.
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