ÅRSTAFÄLTETS KOLONIOMRÅDE
Nyhetsbrev januari 2022

Äntligen kan vi ta vårt nya föreningshus i
bruk
Efter en lång process för vår husgrupp så står
äntligen vårt föreningshus på plats. Vi har efter en
slutbesiktning upptäckt att den byggfirma vi
anlitat inte gjort allting så bra. Vi blev tvungen att
hålla inne sista fakturan för att se att de åtgärdar
de brister som det fanns anmärkningar på i
slutbesiktningen. Då uppdagades det att
byggfirman gick under jorden. Vi har nu anlitat en
låsfirma, en takläggare och en elektriker för det
som vi hade innestående. Takläggaren och
elektrikern är inte ännu klara. Ytterligare brister
uppdagades den 9 januari då vi fann att något rör
har frusit sönder och det fanns vatten i lokalens
utrymmen. Renoveringen beräknas ta ca två månader.

Nycklar till föreningshuset
Vi har haft utlämning av nycklar vid ett antal tillfällen. Det har dock inte varit stort intresse att
få en nyckel till föreningshuset. Vi har då och då utlämningstillfällen i samband med fikastunder
vissa söndagar där vi ses inför sommarens odlingssäsong. Så passa på att ta en promenad till
koloniområdet och kvittera ut din nyckel samt ta med lite fika och sitt ner en stund för att utbyta
funderingar av vad vi ska t. ex förodla hemma innan utsättning.

Nu har vi startat upp teamkvarteren
Den 16 januari hade vi uppstart av teamkvarteren, kom 11. Fyra team-ledare hade meddelat
förhinder och övriga kom inte av okänd anledning.
Teamledarna var positiva till mötet, många hade frågor och förslag på hur teamen ska
arbetakom framöver.

Vi kommer att ha en repris av detta möte för de som inte kom samt att vi kom överens att
ses igen innan påsk.
Teamledarna kommer att kommunicera med kvarterets medlemmar bl.a via mail, Då gäller
det att alla tar sitt ansvar för att ha koll på skräpostmappen i sin mail.

Arbetsgrupper inom föreningen
Dessa grupper finns nu i föreningen:
De arbetsgrupper som finns är:










Miljögruppen,
sammankallande Lisa Borgh
Inredningsgruppen,
sammankallande Rose-Marie Strand
Frösamlargruppen,
sammankallande saknas
Kulturarvsgruppen,
sammankallande Lisa Borgh
Fruktlundar/ängsgrupper, en
sammankallande per grupp
Sinnenas bärträdgård,
sammankallande Lisa Borgh
Marknadsgruppen,
sammankallande Lisa Borgh
Odlingsgrupp lott 28,
sammankallande Gunnar Eriksson
Häckgruppen,
sammankallande Zlatan Behlilovic

Vill du vara med en grupp och bidra så kontakta den sammankallande i den grupp som du
vill vara med i. Kontaktuppgifter finns på hemsidan i ett inloggat läge.

Kommande aktiviteter
 26 mars kl 11.00 Årsmöte i föreningshuset
 10 april kl. 11-13 Fröbytardag
Kom med dina överblivna fröer och byt till nya.
 10 april kl 14.00 Teamledarträff
Ansvarig för nyhetsbrevet: Agneta Lönnroos, e-postadress: alon@bredband.net

