INFORMATION FRÅN STYRELSEN FÖRSOMMAREN 2018
Koloniträdgårdarna Ängstugan sjuder åter av odlarnas aktiviteter. Efter en blöt men kort vårperiod
har vädret snabbt förändrats. Nästan inget regn, så växterna har krävt regelbunden vattning.
Föreningens nya styrelse fick börja sin verksamhet utan lång startsträcka och med minsta möjliga
bemanning. Tack vare Monika Fredrikssons frivilliga insats på sekreterarstolen har styrelsen ändå
kunnat klara sina uppgifter. Till sommarmötet hoppas vi att de två vakanta platserna ska kunna fyllas.
Styrelsen välkomnar dessutom alla medlemmar som vill delta med arbetsinsatser i de utredningar
som väntar och i genomförandet av åtgärderna.
Föreningens ekonomi är nu god tack vare de 500 extra kronor som alla bidrog med i år och genom
att de färdiga investeringsprojekten har gått bra. De extra inbetalningarna för missade städdagar har
gett drygt 10 000 kr till föreningens kassa. Nya rutiner kommer att ge mindre pengar i fortsättningen.
Investeringsplanen. I maj blev vatten- och avloppsanläggningen vid dansbaneområdet klar. Dessutom blev de upprustade toaletterna vid Ängsullstigen färdiga, helt enligt planerna. Föreningen har nu
sju moderna och godkända toaletter. De två anläggningarna vid föreningshuset och vid dansbanan
har hög kapacitet och kräver inte längre tömning av några avloppstankar. Ett riktigt lyft!
Bevattningen av växterna är kanske den frågeställning som fortsätter att vara föreningens viktigaste.
Vattenrapporten visar att sjövattnet bör ersättas. Men vad ska komma istället om det inte finns kvar?
Dricksvattensystemet är ett enkelt beslut. Men det är inte ett pålitligt alternativ. Det har vi alla upplevt när kommunen införde bevattningsförbudet för ett par veckor sedan. Än så länge kan vi kolonister leva med kommunens restriktioner men ytterligare skärpningar av förbudet kan inte uteslutas.
Nya prover på sjövattnet ska tas nu i juni.
Markdränering var ett annat prioriterat område i investeringsplanen. Arbetet hittills har koncentrerats till det Rosa området. Kartläggningen av markens höjdförhållanden och av de diken och vägtrummor som måste fungera för att leda bort vatten som samlas upp inom området ger viktig ny
information till de åtgärder som kommer att krävas. Men en hel del planering och arbete återstår.
Upprustning av dansbanan fanns med i den plan som föreningsmötet beslutade i september 2017.
Nu återstår insamling och sammanställning av kostnaderna innan det är dags för ett föreningsmöte
att ta definitiv ställning.
Investeringsprojekten tog form och drevs av Bo Bengtsson som projektledare på styrelsens uppdrag.
När nu de två största projekten är klara och Bo ingår i styrelsen, har projektledarrollen upphört. De
återstående projekten ska nu hanteras direkt av en i styrelsen tillsamman med de medlemmar som
är engagerade (Markdränering, Dansbanan, Sjövattensystemet, Dricksvattensystemet etc).
När du vill hyra föreningshuset, kontakta Lena Forsberg eller Sirje Karlsson. Gäller det dansbanan
kontaktar du Rolf Eriksson eller Sirje.
Lördagen 25 augusti kommer Trivselgruppen att bjuda in till ”Höstfest med Knytis” vid dansbanan.
Boka in den dagen! Mer information kommer snart på hemsidan och på anslagstavlorna!
Kolla ofta på föreningens hemsida! Där finns uppgifter om allt viktigt som händer i koloniområdet.
Styrelsen önskar alla många varma och sköna sommardagar (med lite regn då och då på nätterna)!

