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Föreningens hemsida
Hemsidan uppdateras minst 1 gång per vecka. (Under förutsättning att vi har ny information) Vi ber er att kontinuerligt gå in på sidan, då vi inte 
alltid hinner sätta upp lappar på anslagstavlorna. Se hemsidan som Er primära informationskälla! www.smedbykoloni.se

Städdagen i Juli
Vi hade en god städdag med god stämning. Mycket blev gjort. Har ni inte sett den nya inramningen kring perennlandet vid containern? Kika! Härligt 
att se både killar och tjejer hjälpas åt med uppgiften. Ja, vi hade även en olycklig händelse. Det är polisanmält och 
hanteras.”Småprat” i gångarna gör inte saken bättre........

Hundar ska vara kopplade!
Dröm om vår förvåning när vi fortfarande ser att hundar går okopplade på området, eller smiter ut från lotten och faktiskt orsakar rabalder! Din hund 
ska ALLTID vara kopplad på området (Hunden ska hållas i koppel – ej fastbunden) och om du har en hund som är benägen att smita så behöver 
du endera se över ditt staket eller ha den kopplad på lotten! Det här är inte OK!

Grus till utfartsvägen vid parkeringen vid Föreningshuset
Vi kommer till kommande städdag ta hem makadam som vi ska använda till utfarten från parkeringen. Detta med anledning av att det lätt blir 
nedkört och gropigt vid blött väder. Med anledning av detta kommer 2 p-platser att stängas för att få plats med leveransen av gruset. Vänligen 
respektera detta.

Klagomål på grannen?
Ordföranden får emellanåt höra klagomål från kolonisterna angående deras grannar. Det kan handla om allt från himmel till jord. Även ”jag har hört 
att....”. Styrelsen kan inget göra om vi inte sett det själva..... Så här gör ni:
 Prata med din granne
 Hjälpte det inte? Skicka ett mail till smedby1969@hotmail.com. Observera att vi kommer att uppge ditt namn vid ev kontakt.

Bilkörning på området
Vi är väl medvetna om att vägen mellan första och andra parkeringen eg är en ”30-väg”, vi önskar dock att vi kör i gångfartstrafik denna sträcka. 
Detta med tanke på att små barn, barnbarn och t o m barnbarnsbarn springer runt på området. (Hästarna vill vi inte skrämma heller, eller hur)

På återhörande
Styrelsen


