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Välkommen till gemensam arbetsdag den 11 september 
Alla medlemmar hälsas välkomna till arbetsdag lördagen den 11 september kl. 10:00–12:30 för att ta hand 
om våra gemensamma ytor och göra fint inför höst och vinter. Arbetsuppgifterna fördelas kl. 10:00 vid 
föreningsstugan. Kaffe serveras från kl. 09:30. 
 
Med anledning av den pågående pandemin behöver vi även denna gång tänka på att hålla fysiskt avstånd 
till varandra och givetvis stanna hemma vid sjukdomssymptom.  
 

• Var och en ansvarar själv för att bli avprickad i närvarolistan med lottnummer. 

• Bidra gärna med röjsågar, häcksaxar och andra redskap. 

• Uppgifter som kräver fysiskt nära samarbete utförs lämpligen av sällskap som brukar umgås. 

• Parkeringarna behöver vara fria från fordon så att vi kommer åt att jobba. 

• Växtavfall från arbetsdagen kommer att kräva utrymme i 
föreningens containrar. Vi vädjar därför till alla att minimera 
eget växtavfall innan arbetsdagen. 

• Eventuella förhinder anmäls till styrelsen, helst via e-post: 
styrelsen@bergshamrakoloniforening.se. Du har då 
möjlighet att utföra någon uppgift enligt överenskommelse 
före den 11 september. Medlemmar som varken deltar vid 
arbetsdagen eller utför överenskommen uppgift ska i 
enlighet ordningsreglerna erlägga en avgift om 300 kr.  

 

Uppföljning av syn 
Styrelsen kommer att följa upp synpunkter från årets syn i samband med arbetsdagen med start kl 13:30 
och behöver då ha tillträde till berörda lotter (de som fick återkopplat synpunkter i år). 
 

Planera din trädgård – Några platser kvar på kursen! 
Det finns ännu platser kvar till årets sista kurstillfälle då vi får lära oss mer om att planera en 
rabatt/trädgård. Kursen hålls utomhus den 11 september kl. 14:00–16:00, samling vid föreningsstugan. 
Kursledare är Mattias Svanström. Max antal deltagare: 8 personer. Kostnad: 50 kr. Anmälan till Kerstin 
Lundin Hagblom via e-post keluha@telia.com eller tel 070-338 39 49.  
 
Har du önskemål eller idéer till utbildningsaktiviteter inför 2022? Prata gärna med Kerstin Lundin Hagblom i 
samband med arbetsdagen eller kontakta henne via kontaktuppgifterna ovan. 
 

Containrar den 10–12 september 
På morgonen fredagen den 10 september anländer containrar till Tivoli och Ålkistan. Tänk på att lämna 
plats på parkeringarna för både containrar och de kolonister som under dagarna passerar med växtavfall. 
 
• Containrarna är avsedda endast för växtbaserat trädgårdsavfall. Andra material såsom impregnerat trä, 

plastsäckar, ståltråd eller latrin är inte tillåtna utan medför att vi får betala dyra tilläggsavgifter och i 
förlängningen inte kan behålla servicen.  

• Större grenar och kvistar ska kapas ned så att de kan tryckas ihop bättre. 
• Hjälps åt att tömma avfall så långt in i containern som möjligt ovanpå befintligt avfall och packa ihop 

avfallet. Håll containergolvet framför rent från avfall. 
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Vill du vara med och ordna evenemang? 
Styrelsen söker nu medlemmar som vill engagera sig i föreningens olika evenemang, både inom föreningen 

och då vi bjuder in utomstående som nu senast vid 
skördefesten. Det är ett viktigt uppdrag - vi vill ju ha en levande 
gemenskap och ta väl hand om våra gäster! Vi har fina 
traditioner att upprätthålla och goda möjligheter att skapa 
trevliga och intressanta evenemang framöver. Har du idéer, 
handkraft eller annat att bidra med? Hör av dig till styrelsen och 
berätta något kort om vad du vill och kan bidra med, helst via e-
post: styrelsen@bergshamrakoloniforening.se. Mer om detta i 
samband med arbetsdagen! 

 

 
Med önskan om en fin höst! 
 
Styrelsen, Bergshamra koloniförening 
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