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I midsommarvimlet på Senderöd

Håll ordning på tomten – politiker och
tjänstemän från staden besöker oss
Den 20-21 augusti har vi vår egen Trädgårdsrunda här på Senderöd. Stadens
beslutsfattare är inbjudna (de har såklart redan varit här och luskat eftersom
de vill ha marken att bygga på).
Låt inte oordning och upplag av bråte på din lott vara ett argument som de
kan använda för att ta ifrån oss marken! Många kolonister jobbar hårt för att
påverka stadens beslutsfattare att låta oss vara kvar – så vi behöver alla
solidariskt hjälpas åt att ha ett fint och välskött Senderöd!
Om Senderöds Trädgårdsrunda kan du läsa på sidan 10.

Nya kolonister
Vi hälsar nya kolonister
välkomna till vår förening!
Koloni 37:
Koloni 62A:
Koloni 70:
Koloni 109:
Koloni 124:
Koloni 127:

Eva-Britt o Peter Siroky
Mikael Kindahl
Marisa Edlund
Annika Lilja
Joakim Bunge
Kerstin Högberg

Nu har vi fina vimplar
Noterade ni den fina vimpeln, till
midsommar, som stod på gräset vid
huvudingången? Helga i koloni 75 har
bekostat ställningen och hennes dotter
Tina med företaget Colourcenter har
skänkt oss vimplarna. Lövet har nu en
egen vimpel också. Fler vimplar kommer
för andra tillfällen. Tack Helga och Tina!

Informationsmöte den 31 augusti
om kolonier och odlingslotter
Anmäl dig till Helsingborgs stads informationsmöte den 31 augusti kl 18-20.
PLATS: Stadsbyggnadshuset, Järnvägsg 22 (blir vi många kan platsen komma att
ändras, vi sätter då upp anslag om detta på koloniområdet)

ANMÄLAN SENAST: den 29 augusti till sbf.oversiktsplanering@helsingborg.se
Vi blir bjudna på kaffe och smörgås!
Du som skrev på listan, för anmälan, på sommarmötet behöver inte anmäla
dig själv! Har du ingen mail, kontakta Yvonne i stuga 42 så anmäler hon dig.
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Gemensam städdag söndag 24/7 kl 9-13
Samling vid telefonrummet. Du får 200 kr för din insats.
Det blir paus för fika. Denna helg har vi även container
för trädgårdsavfall, som står vid dammen.

Skaran minskar
På sommarmötet konstaterade en utav alla våra kloka
kolonister att deltagarantalet på städdagarna minskar
för var gång. Det är stressigt för de få som är med att
hinna göra så fint som de verkligen vill.
Det framkom även önskemål om att kunna välja en specifik ”fast arbetsuppgift”,
som man ansvarar för själv under hela säsongen. T ex att sköta en viss rabatt. Kan
man inte göra det just på städdagen, kan man ta det en annan dag. Men vitsen med
våra gemensamma städdagar är ju också gemenskapen så vi vill ändå ha dem kvar.
Känner du att detta skulle vara ett bra alternativ för dig, att få din egen uppgift
att ansvara för - säg till på städdagen!

Svårt att få kolonister att engagera sig för föreningen
Det är inte bara till städdagarna det är svårt att få folk. Även på loppis och
midsommar behövs det insatser. Ordförande Pia tar upp det på varje årsmöte och
ber om hjälp. Ändå får det jagas runt i sista stund för att få ihop folk.
På sommarmötet föreslogs att vi redan till årsmötet skriver in i vår kalender att vi
kan ställa upp på nåt av evenemangen och säger till redan på årsmötet att vi ställer
upp. Så riskerar vi inte att behöva ställa in i sista stund för att vi inte har folk!
Det är fullt förståeligt att ålder, sjukdom eller tid kan begränsa din möjlighet till
engagemang. Men du kanske kan baka den där kakan de kan sälja i caféet eller
skänka en vinst till lotteriet? På bilden njuts det av nygräddade våfflor på loppisen.
Fundera på vad du kan göra och säg till redan på nästa årsmöte!
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Sommarmötet
Söndagen den 17/7 kl 10 samlades 122 stycken kolonister i
föreningshuset på Senderöd. Av dem var 89 st röstberättigade
och 4 fullmakter fanns. Efter att ha klarat av de första formella punkterna på
dagordningen ägnades en lång och oerhört kreativ stund åt att diskutera vårt
koloniområdes bevarande.

Ny Stadsplan 2017
Det har väl inte undgått någon kolonist att Helsingborgs stad har framlagt förslag
till ny Stadsplan 2017? Man vill bygga bostäder på vårt och flera andra
koloniområden i Helsingborg! Eftersom detta känns som ett oerhört angeläget
ämne lämnar jag övriga punkter på dagordningen därhän och återger i stället lite av
vad som framkom på mötet om detta.
Då vi fortfarande överlag inte är duktiga på att presentera oss med namn och
stugnummer när vi talar på mötena (inte jag heller…) nämner jag ingen vid namn
utan alla uttalanden kommer från ”kolonist”. Jag hoppas ingen tar illa upp för
detta, men då blir ingen nämnd och ingen glömd.

Senderöd först på listan över utplåning
En rådig kolonist har hämtat ut den digra luntan om 200
sidor, som utgör förslaget till Stadspan 2017 (går att skriva
ut på kommunens hemsida, stadsbyggnadsförvaltningen).
Han läste för oss att det finns en rangordning för att ta bort
koloniområdena och Senderöd står som nr 1 på den listan! Vi är det område som
det inte finns några förbehåll för, när vårt arrende går ut 2019 behöver det inte
förnyas. Som förbehåll nämns att man t ex behöver utreda om det, på ett ställe ska
bli dubbelspårig järnväg. I avvaktan på det rör man då inte det koloniområde som
berörs av det.
I övrigt skrivs det i förslaget till Stadsplan att koloniområdena utgör barriärer i
samhället, som ger upphov till segregation och att man vill ta bort stängslen kring
de områden som ska få vara kvar. Flanerare ska lätt kunna passera mellan olika
bostadsområden, utan att behöva gå runt ett stängsel. Helsingborg vill forma en
stad med lättillgänglig infrastruktur. I de flesta andra städer, som Landskrona finns
inga stängsel runt koloniområdena.
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De områden som ska få vara kvar är, enligt förslaget, Närlunda, Ringstorp och
Apladalen, för det kulturhistoriska värdet. Koloniområden utanför stadsgränsen ska
i nuläget också få vara kvar, t ex Furet mot Råå till.

Vår plats på kartan i framtidens Helsingborg
Nu är det upp till oss kolonister att finna de argument och de värden som gör att
Senderöds koloniförening har sin självklara plats på kartan – för det har vi! På
sommarmötet framkom förslag om att tillsätta en arbetsgrupp som jobbar med
detta. Om arbetsgruppen läser du mer på sid 8 och 9 och hur du gör för att lämna
synpunkter eller idéer, som motiverar koloniföreningens fortlevnad.
På en hastigt utslängd fråga, från en kolonist, om hur många som skulle vara
beredda på att köpa loss sin tomt (om vi fick det) blev det en enorm uppslutning.
Bortåt 75% räckte upp handen! En tanke som går att leka med och som visar på vår
kärlek och kämpaglöd för vårt fina område.

Ordning och skick
En god stund av mötet ägnades åt det här med att sköta sina åtaganden som
kolonist. En utav alla våra kloka kolonister läste våra regler högt för oss. När vi
skaffade oss vår stuga skrev vi på ett Nyttjanderättsavtal och har med detta åtagit
oss att följa reglerna för området. På föreningens hemsida: www.senderod.com –
”regler och rutiner” – ”nyttjanderättsavtal” och ”allmänna bestämmelser” kan du
läsa om vad som gäller.
OGRÄS: Kan konstateras att ogräset i gångarna är ett 35-årigt sorgebarn, det är inte
bara till besiktningsrundorna det ska vara ogräsfritt – utan hela
säsongen! Och det är inte bara 30 cm ut från vår tomtgräns utan
ut till mitten av gången som vi ansvarar för.
HÄCKAR: Sen är det häckarna, som vi fattat beslut om. De får
vara max 150 cm ut mot gång och max 180 cm mellan grannar.
180 cm gäller även för växtlighet utmed stängslet. Flera häckar
börjar återigen bli för höga – de växer ju varje år! Så det blir till
att ta fram måttstocken varje år och justera höjden igen om den
skenat iväg.
UPPLAG MED BRÅTE: Tomterna får inte brukas för upplag av
bråte (=sånt som egentligen hör hemma på soptippen, men som
inte kommit dit ännu). Hela trädgården ska vara välhållen.
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Pallez kommer och spelar för oss 20 augusti
Pallez tvåmannaorkester var
här på Senderöd på vårt 35åsrjubileum. De
uppskattades av många
kolonister och är
efterfrågade. Därför kommer
de nu och spelar för oss igen.

Föreningen planerar en festlig kväll med Pallez och det kommer mer information
framöver. Men boka in kvällen redan nu i almanackan och ta fram dansskorna!

Det var trångt vid loppisborden när vi hade vår populära loppis här på Senderöd.
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Vi bygger idéträdgård på Sofiero
Vi tar vår självklara plats i
Helsingborg, genom att dela
med oss av vår kreativitet på
Den Stora Trädgårdsfesten
på Sofiero. Nu behövs din insats, det finns flera
olika uppgifter och vid olika tillfällen. Du är
välkommen att delta vid något av tillfällena – se
uppgifter och datum nedan.

●

●

●

 22-25 augusti bygger
vi trädgården.
 26-28 augusti visar
vi vår trädgård.
 26-28 augusti samlar vi
in namnunderskrifter
för bevarande av
koloniområdet. Vi står vid
in-/utgångarna.

Kan du medverka vid
någon av aktiviteterna?
Kontakta Catarina
Bertram, stuga 4,
tel 0708-962624,
cata.bertram@gmail.com

Eller så kan du hjälpa till genom att
donera växter. De används i byggandet
av idéträdgården.
Kanske ska du ändå dela en planta
eller har tänkt ta bort någon.
Plantera redan nu växterna i
stora plastkrukor, så de hinner
växa sig frodiga tills i augusti.
Mer info om trädgårdsfesten på
internet:
https://sofiero.se/event/denstora- tradgardsfesten

 28 augusti, efter kl 18 behövs
hjälp med att riva
utställningen och
transportera bort allt.
●

●

●
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Arbetsgrupper för bevarande av Senderöd
Efter att ha hört så många kolonister ta till orda på sommarmötet känns det som
att vi alla har samma mål – att stanna här på Senderöd! Vilken samling kloka och
engagerade människor vi är, så många förslag och idéer som uttrycktes. Ett resultat
av detta är att vi nu bildar flera arbetsgrupper för att arbeta med vårt
koloniområdes bevarande.

Flera arbetsgrupper
Kloka kolonister har konstaterat att vi behöver jobba på flera olika fronter.
 Dels att bemöta stadsplanens argument och finna de lösningar som
behövs för att vi ska kunna befästa
vår plats här på Senderöd .
 Dels behöver vi plocka fram de
biologiska och kulturella värden som vi
har, som riskerar att gå förlorade om vi
försvinner.
 Och dels behöver vi titta på hur vi kan
utvecklas för att ha en plats i framtidens
Helsingborg. Vad vi kan bidra med i
närområdet och stadens utveckling?

Förändringens vindar
frammanar förslag till utveckling
Omvärlden förändras, mark är hårdvaluta, så
vi behöver utvecklas och precisera vår
självklara plats i framtiden.
Är vi rädda för förändrig – välj att se det som
utveckling, som främjar både oss själva och
det samhälle som nu håller på att byggas.
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Vill du delta i någon av
grupperna?
Kontakta Catarina
Bertram, stuga 4,
tel 0708-962624,
cata.bertram@gmail.com


Eller vill du bara bidra
med dina synpunkter och
idéer? Kontakta Catarina
eller skriv ett brev och
lägg i föreningens
brevlåda vid
telefonrummet (gamla
föreningshuset). Skriv på
att det är till Catarina.

Det är höghus som byggs och en odlarkultur
kan gå ur tiden om inte vi finns.
Det formligen bubblade av förslag på
sommarmötet, som våra arbetsgrupper kan
arbeta utifrån.
Några av synpunkterna och förslagen ser du i
rutan här intill.

Bidra med dina synpunkter
Har du idéer eller argument för varför vi ska vara
kvar kan du gå in på stadens hemsida och lämna
dina synpunkter:
(http://www.helsingborg.se/startsida/trafik-ochstadsplanering/planering-ochutveckling/oversiktsplanering/oversiktsplanerunder-arbete/stadsplan-2017/)
Eller besök vår egen hemsida
(www.senderod.com), där finns en länk på
startsidan ”stadsplan 2017”, som tar dig direkt till
sidan ovan.

Bubblande förslag
 Kan vi ta bort
stängslet för att bli
mer tillgängliga för
allmänheten?
 Hur kan vi vara en
tillgång för skolor i
området, låta dem
nyttja en bit mark?
 Hur kan vi främja
äldre i området?
 Ska vi tillåta
biodling, för att
främja ett
biologiskt hållbart
samhälle?
 Varför har vi
stängsel runt
dammen? Det har
inte de andra
koloniområdena.
Kan vi göra nåt fint
där?
 Vi har grodor och
salamandrar. De är
väl fridlysta?
 Ta ner förbudsskyltarna på
grindarna. Sätt upp
välkommenskyltar
så folk vågar sig in.

Midsommar på Senderöd.
Bollkanonen gillas av barnen!
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Trädgårdsrunda på Senderöd 20-21 augusti

Vill du visa din trädgård?
Vill du bjuda på
förfriskningar –
grönsaker eller
frukt du odlat?

Vi kan stoltsera med en egen trädgårdsrunda! De
som vill får visa upp sina trädgårdar. I skrivande
stund är det 21 kolonister som kommer ha öppna
trädgårdar för visning.
Förutom annonsering i HD kommer ett 60-tal
personer i kommunfullmäktige samt alla på
Stadsbyggnadsförvaltningen att bjudas in till oss.

Kontakta
Catarina
stuga nr 4
tel 0708-962624
cata.bertram@gmail.com

Föreningen bjuder på kaffe och kaka. Förslag att ha
”förfriskningar” i korsningarna på gångarna. Kanske
har du frukt eller grönsaker du kan bjuda på?

Le och var glad
Vi bjuder inte in någon för att ställa dem mot
väggen eller ifrågasätta deras beslut. De kommer
för att vi ska ge dem ett ansikte, så vi blir
personliga för dem och inte bara en ruta på kartan.
Bjud på dig själv och din trädgård, låt dem njuta
och förföras av kolonilivet!



Så gör som Catarina sa på sommarmötet: ”Le och
var glad”.

Le och var glad!


10

Inbjudan till Grytan 24/7
Från Rune Celvinsson som är en av de som också engagerat sig i koloniernas
framtid kommer en inbjudan till Grytan i Kärnanparken.
Samtliga partier har blivit inbjudna och så även tjänstemän som tackat nej.
Ta gärna med gitarren eller annat musikinstrument.

På programmet
Kl 17

Mingel och musik. Kaffe för en billig
peng. Behållningen går till Framtidsveckan.

Kl 18

Karl-Erik Finman, vice ordförande i Koloniträdgårdsförbundet, informerar om förbundet och
de förslag om en massiv bebyggelse på stadens
kolonier enligt tjänstemannaförslaget i
översiktsplan 2017.






Därefter får församlade politiker redogöra för sin
inställning till förslaget.
Möjlighet att ställa frågor.
Kvällen fortlöper med diskussion kring hur vi kan
gå vidare med protester och inlagor!?
Slutligen information om Framtidsveckan 24/98/10. Programmet skall vara klart att delas ut.
Framtidsveckan arrangeras av Jordens Vänner
och Naturskyddsföreningen i samarbete med
Studiefrämjandet!
Rune Celvinsson hälsar varmt välkommen,
tel 0705-898674
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Soprummet
På sommarmötet kom det här med
soprummet på tal igen. Gång på gång
berättar styrelsen om hur vi ska källsortera.
Det har skrivits i Lövet om det flera gånger
under årens lopp. Och ändå hamnar det
grovsopor i restavfallet och det sorteras fel i
kärlen. Det är styrelsen som får köra till
soptippen med felaktigt sorterade grovsopor!
En av våra kloka kolonister sa på
sommarmötet, att sopor, som ska
källsorteras, är FÖRPACKNINGAR. Det står på
skyltarna på kärlen ”förpackningar av papper,
hårdplast” etc.

Nu har vi även ett fint blått kärl i
soprummet. I den återvinner vi
pantburkar och petflaskor. Även
utländska aluminiumburkar går att
lägga här.

RESTAVFALL är det som blir över efter
att du har källsorterat ditt
HUSHÅLLSAVFALL. Soppåsen är alltså till
för det avfall som uppkommer i
hushållet.

Föreningen får 200 kr för en full
säck. På bara en månad har vi
återvunnit 10 säckar!

GROVSOPOR är det som blivit över då du
källsorterat och slängt ditt restavfall i
kärlen. T ex toalettsitsar,
microvågsugnar och färgrester. Detta
kan inte läggas i soprummet – det ska till
soptippen. Eller finns det grovsoprum
där du bor tar med det dit!

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