Medlemsinfo April 2021
Nyfiken på tidigare info? De som sätts upp på toaletten kommer att finnas kvar!
Valberedningen behöver kandidater!
Det är snart dags för årsmöte. Valberedningen efterlyser kandidater såväl till styrelsen som till arbetsgrupperna. Kontakta
annaforslundster@gmail.com eller tala med henne direkt. Hon finns på lott nr 46.
Föreningens hemsida
Vi har gjort om en del på hemsidan samt uppdaterat gammal information. Bl a har vi lagt in dokument som kan vara bra att påminna sig om och på
förstasidan finns info om aktuella datum. Önskvärt är att Ni går in på hemsidan regelbundet – den kommer att uppdateras löpande.
www.smedbykoloni.se
När slås vattnet på?
Det är en fråga vi ofta får så här års. Vi kan inte svara på den per nu med exakt datum. Det är ju väderberoende! Den officiella odlingssäsongen
börjar den 1 maj - innan dess är det bonus. Tips är att ställa upp era vattentunnor redan nu. När vattenansvariga anser att det är säkert att slå på
vattnet så görs det, då öppnas även toaletterna. Håll ut!
Påminnelse kring byggen
På lotterna får det finnas max 1 byggnad. Förrådet behöver därför ligga i anslutning till stugan. Byggnaden får vara max 15 kvm.
Undantag från regeln:
• Du har ansökt om eget bygglov och har lämnat kopia till styrelsen
• Du har en stuga som är mindre än 15 kvm – du behöver bygglov för att bygga ut samt lämna kopia till styrelsen
• Du har säsongstak över t e x altanen. – Den får ej vara fastskruvad eller spikad. Ska gå att tas bort med bara händerna.
Kommande årsmöte
Det här året har vi valt att skicka ut underlag för årsmötet till era brevlådor! Anledningen är att styrelsen har fått klagomål föregående år. Brevet bör
komma runt den 20 april, vilket ger er gott om tid att agera. När och hur mötet blir av kan vi inte skriva i denna stund.
Vårinspektion
Vi kommer som vanligt ha en vårinspektion. Densamma kommer att utföras i mitten av juni. Mer info kommer. Ett som kan vara bra att veta: Vi
kommer att kolla samtliga lotter grundligt vad gäller byggnader samt även följa upp de lotter som fick kommentarer från höstinspektionen.
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