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

Valberedningen behöver kandidater!
Det är snart dags för årsmöte. Valberedningen efterlyser en ledamot till styrelsen samt en revisorsuppleant. Kontakta 
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

Vårinspektionen
Vårinspektionen är genomförd. Vi gratulerar gång nr 3 där samtliga passerat utan anmärkning! Det som utmärker sig mest är att man missat att 
ansa häck, buskar på utsidan av lotten. Mail kommer att skickas till berörda. Några har fler anmärkningar än så, de kommer att få personliga brev. 
Se inte detta som agg från oss i styrelsen – vi följer enkom stadgar/nyttjanderättskontrakten. 

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 ex altanen. – Den får ej vara fastskruvad eller spikad. Ska gå att tas bort med bara händerna.

Parkering
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. 

Städdagen 12:e juni
Vi tror att det är rekord i deltagandet hittills. Inte mindre än 36 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: 10/7, 7/8 och 11/9.

På återhörande
Styrelsen


