Medlemsinfo Augusti 2021
Nyfiken på tidigare info? De sparas på hemsidan!
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.
Dina sopor är just DINA sopor!
Dröm om vår förvåning när vi vid städdagen fann att någon ställt en säng bakom föreningens förråd! Hur tänkte individen i fråga? Alla medlemmar
tillser att köra iväg sina egna sopor. Ska föreningen sköta detta, kommer årsavgiften stiga! FYYYYY!!!!! Har Du svårt att köra iväg dina sopor själv?
Tala med dina grannar. Gå ihop några stycken och hyr en skåpbil. Det kostar inte många kronor!
Parkering och bilkörning på området
Vid förra städdagen gjorde vi om vid parkeringen vid föreningshuset. Väldigt lyckat, och fantastiskt hur snabbt det anammats av medlemmarna.
Gångfartstrafik gäller på hela området – inklusive ”gatan”!
Städdagen den 7/8
Vi var ett 20-tal som deltog på städdagen – inte konstigt att vi var något färre med tanke på väderprognosen...... Som vanligt hade vi tur, regnet lät
sig vänta lagom tills vi var mätta och belåtna. Festkommittén bjöd på smaskiga hamburgare. Tack för allt engagemang!! Årets sista städdag: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?
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