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Kalendarium 2015 

Datum Tid Aktivitet  

11 april 09.30-11.30 Vattenpåsläpp och gemensam städning.  

9 maj 09.30-11.30 Gemensam städdag. 

11 juni 18.00-20.00 Gemensam städkväll. 

18 juni 18.00- Vi klär midsommarstången. 

19 juni 15.00- Dans vid midsommarstången. 
  Var och en tar med egen fikakorg. 

19 juni 18.00- Midsommargrillning vid Backstugan 
  (om vädret tillåter). 

23 juni 18.00-20.00 Sommarmöte. 

7 juli  18.00-20.00 Gemensam städkväll. 

25 juli 18.00- Sommarfest. 

20 augusti 18.00-20.00 Gemensam städkväll 

22 augusti 18.00- Koloninatta. 

19 september 09.30-13.00 Gemensam städdag och Höstmöte 

18 oktober 09.30-11.30 Vattenavstängning med gemensam städning. 

  

Varje fredag mellan 12 juni till 28 augusti ordnas Fredagsmys, om vädret tillåter. 
Särskilda anslag om detta kommer att finnas på anslagstavlorna och hemsidan. 

Styrelsen och andra uppdrag 

Ordförande Annika Brodin, stuga 1 
Vice ordförande Kari Koskenkorva, stuga 24 
Kassör Nicholas Nilsson, stuga 45 
Sekreterare Anders Sjö, stuga 46 
Vice sekreterare Lena Boström, stuga 44 
Aktivitetsansvarig Ewa Ekström, stuga 17 

Ersättare Olof Hultén, stuga 45 
 Ann Boström, stuga 28 

Servicegruppen Olaf Brieskorn, stuga 17 
Dick Rydell, stuga 12 
Kari Koskenkorva, stuga 24 
Peter Karlsson, stuga 8 

IT- & infoansvarig Nisse Nilsson, stuga 40 

Uthyrning Backstugan Ulla-Britt Severin, stuga 35 

Ansvariga Toa/dusch Ann Brodin, stuga 16 
Annika Brodin, stuga 1 

Festkommittén Ewa Ekström, stuga 17 
Allan Karlsson, stuga 5 
Kerstin Kvarnström, stuga 33 

 Henrik Haglund, stuga 26 

Ordförande har ordet 

Vintern har varit mild och det har i 
många fall känts skönt, men aldrig har 
väl folk varit så sjuka. Förkylningar, 
kräksjukor och influensor. Då känns 
det extra skönt att våren är här och 
man kan komma ut i friska luften och 
få en och annan solstråle på sig. 

Våren började lovande, men fick ett 
avbräck. Kanske tur det, för nu fick vi 
verkligen njuta av den spirande grön-
skan i slowmotion. Men vårbruket 
väntar inte. 

Dags att gräva upp landen, kalka och 
göda där det behövs och sätta potatis, 
så det hinner bli några färskingar till 
midsommarbordet. 

Ja, säsongen börjar lovande och det 
kliar verkligen i de gröna fingrarna, 
men glöm inte att passa på att njuta av 
de lediga stunderna, i solstolen eller 
liggandes raklång i blomsterrabatten. 

Att fortsätta iordningsställandet av vår 
allmänning till en trevlig mötesplats 
för både vuxna och barn kräver sitt, 
och här måste vi alla hjälpas åt. Belö-
ningen blir en god gemenskap i en 
miljö vi skapat själva. 

Med dessa ord önskar jag alla 
kolonister en underbar säsong. 

Annika Brodin 

Midsommar 

firar vi som vanligt kl. 15.00 vid Back-
stugan. Var och en tar med eget fika. 

För dem som vill, tänds grillen vid kl. 
18.00. 

Ta gärna med vänner och bekanta. 



   

Hyra Backstugan 

Bokningsansvarig: 
Ulla-Britt Severin, stuga nr 35, 
mobil: 073-555 01 39. 

Boka i god tid! 

Priser: 

  Medlemmar, 200 kr/ gång. 

 Förening som kolonist är medlem i 
o c h  som vill hyra lokalen betalar 
400 kr/ gång.  K olonisten ska vara 
närvarande vid hyrestillfället. 

 Annan person/förening som vill hyra 
lokalen får betala 700 kr/gång. 

Det är inte tillåtet att hyra och sedan 
låna ut lokalen till någon annan. 

Den som lånar Backstugan får under-
teckna ett hyresavtal. Stugan ska lämnas 
städad och i gott skick. Går något sönder, 
ska det meddelas till Ulla-Britt. 

Var sparsam med vattnet 

Som tidigare år påminner vi om att 
vara sparsamma med vattningen. Det 
är inte bara en kostnadsfråga, utan 
även en miljöfråga. 

Vad behöver vattnas? 
Frösådd, nysatta plantor och krukor 
behöver vatten oftare. Det räcker 
oftast med att gå runt med en kanna. 

Gräsmattor, buskar, och perenner har 
djupa rötter och klarar sig på det 
regn som kommer. Skaffa gärna en 
vattentunna för att samla regnvatten 
i, så du har att vattna med när det 
behövs. 

Regler för bevattning 
Vi får inte använda spridare eller 
sprinkler och inte heller låta slangar 
ligga och rinna. Låt oss därför tänka på 
hur mycket och till vad vi använder 
vatten. Alla är ju med och betalar. 

Och så var det soporna… 

Vi försöker sortera så mycket som 
möjligt. Ansvaret ligger på var och en. I 
soppåsen slänger du det avfall som 
återstår när du sorterat bort förpack-
ningar, tidningar, grovavfall och farligt 
avfall. Detta sorteras på Återvinnings-
stationen vid Tolvmannagatan eller på 
Återvinningscentralen i Tegelviken. 
 

Exempel på vad som hamnar i 
soppåsen: 
 matrester 
 hushållspapper 
 kall aska 
 blommor 
 blöjor, bindor 
 dammsugarpåsar 
 diskborstar 
 tandborstar 
 tobak 
 pennor 
 leksaker 
 kattsand 
 pärmar 
 cd-/dvd-skivor 
 kläder, skor 
 läder ex. väskor och handskar 
 tops 
 våtservetter 
 glas t.ex. dricksglas, fönsterglas 
 glasögon 

Mer information 

hittar du på: 
www.kalmarnorra.se eller 

www.facebook.com/kalmarnorra 

 

Håll bladlössen borta 

I ett litet växthus är det såpvatten som 
gäller. Det är förhållandevis dyrt att köpa 
en liten sats med så kallade Rovdjur 
(biologisk bekämpning). 
 

Såpvatten är ett effektivt bekämpnings-
medel, som täpper till insekternas 
andningsorgan. Lämplig blandning är 2 
msk såpa till 1 liter vatten. Det gäller att 
spruta noggrant på undersidan av varje 
blad. 
 

Det är viktigt att man reagerar direkt när 
man upptäcker något. I ett litet växthus 
kan man då hålla bladlössen under 
kontroll genom att spruta med kallt 
vatten på bladens undersida. 
 

Såpvattnet hjälper även mot spinn. 
 

Kålfjärilslarven hålls dock bäst borta 
genom handkraft eller biologiska be-
kämpningsmedel, tex Turex. 

Gemensamma duschen 

Öppen för användning mellan 15 maj 
och 15 september. Lämna duschen i 
det skick du vill finna den. 

Vill du kvittera ut en nyckel kontakta 
Ulla-Britt Severin, stuga nr 35, mobil: 
073-555 01 39. 

För år 2015 debiteras avgiften i sam‐ 
band med att årsavgiften f ö r  2015 
ska betalas. Kostnaden är 150 kronor 
per säsong. 

Har du duschnyckel som du inte vill/ 
kan använda, går det bra att återlämna 
nyckeln. Inga avgifter återbetalas. 

Vi kommer som tidigare år att anordna 
koloninatta, den 22 augusti. 

Det är bara vår egen fantasi som sätter 
gränser för vad vi vill visa och anordna 
på den egna lotten. 

Det är trevligt om så många som 
möjligt kan lysa upp sin trädgård och 
ha sin grind öppen för att visa eller 
sälja något. Många besökare åter-
kommer, men vi vill ju ha flera nya 
besökare, så sprid informationen på 
jobbet och bland vänner och bekanta. 

Funderar du på att sälja? 

eller renovera och bygga om? 

Kolla då av med styrelsen vad som 
gäller. 

Vi kommer från och med i år att vara 
mer noga med vad nyttjanderätts-
avtalet och stadgarna säjer.  

Husdjur 

Självklart är våra kära husdjur välkom-
na att vistas på kolonin, men se till att 
de inte utgör olägenhet för övriga 
kolonister och besökare. 

Hundar ska hållas kopplade på de all-
männa ytorna med respekt för andra 
hundar, allergiker och hundrädda 
personer. 

Och självklart plockar vi upp efter både 
hundarna och katterna. 

 

http://www.kalmarnorra.se/

