Medlemsinfo Juni 2022
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
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 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!
Hjälp varandra – prata med varandra
Vi hade en motion på stämman gällande gemensam bortforsling av avfall. Den fick avslag med anledning av kostnad och logistik. Att hyra en
skåpbil (Typ Cirkle K) för 4 timmar kostar ca 800 kr. Det går in mycket i en sådan bil, och man hinner gott och med 2 vändor.
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)
Städdagarna maj och juni
Vi har haft en god uppslutning på städdagarna, hoppas alla återkommer? Ni vet väl att man får vara med på fler än två? Vi har åtgärdat en hel del
och belönats med mumsiga luncher.
Vårinspektionen
Alla lotter är nu inspekterade enligt listan som tidigare angivits. Det ser överlag bra ut, men några lotter ligger lite efter i de angivna kraven. De som
har akuta fel kommer att höra från oss inom kort. De som har ”vanliga” fel kommer att höra från oss under juli. Ett ”vanligt” fel är att gångarna ej är
skötta – häckar och gräs. Nu får ni en extra möjlighet att fixa till detta. (Tänk så här: Du ska kunna gå i de smala gångarna utan att riva dig och en
hög bil ska kunna köra upp på de breda gångarna utan att få repor.)
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