
Medlemsinfo Juli 2021
Nyfiken på tidigare info? De sparas på hemsidan! 

Valberedningen behöver kandidater!
Valberedningen efterlyser en ledamot till styrelsen, en revisorsuppleant samt en toalettansvarig. Skicka ett mail till annaforslundster@gmail.com
eller tala med henne direkt. Hon finns på lott nr 46.

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

Kolonisternas egen receptbok?
Skulle det inte vara kul om vi tillsammans kunde skapa en receptbok? Tänk Er bara: Hur många sätt kan man laga till en zuccini, ett par rödbetor, en 
pumpa, bönor, gurkor, olika typer av örtsalt. Fantasin är oändlig! Maila ditt recept till smedby1969(@)hotmail.com eller lägg det i brevlådan vid 
föreningshuset. 

ELDNINGSFÖRBUD
Fr o m den 23 juli gäller förhöjt eldningsförbud i hela länet. Enligt detta får vi fortfarande grilla på vårat område, men tänk på att det är SNUSTORRT 
i backen. Den som grillar nu är direkt ansvarig om något händer. 

Parkering och bilkörning på området
Tänk på hur du ställer din bil! Vi har ont om parkeringar och vi får ju inte parkera i gångarna; Se därför till så att du ställer din bil enligt 
anvisningarna. Gångfartstrafik gäller på hela området – inklusive ”gatan”!

Städdagen den 10/7
Vi tror att det är rekord i deltagandet hittills. Inte mindre än 34 hugade medlemmar var med. Som vanligt hade vi tur med vädret och festkommittén 
bjöd på en magisk pastasallad. Tack för allt engagemang!! Nästkommande datum för städdagar: 7/8 och 11/9.

Byta grödor med varandra – är det möjligt?
Självklart är det möjligt! Har du mycket vinbär som är på gränsen till övermogen och samtidigt ingen zuccini eller annat. Tala med din granne eller 
sätt en lapp på anslagstavlan!!! Nog är det synd om grödorna går till spillo?

På återhörande
Styrelsen


