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Höstmötet 
Detta håller vi den 20 september kl 11.00. En separat kallelse med dagordning skickas 
separat via mail och sätts upp på anslagstavlorna. På några frågor vill styrelsen ha 
medlemmarnas synpunkter för att gå vidare. 
 
 
Ljusfesten 
Lördagen den 29 augusti hade vi den traditionella ljusfesten. Vädrets makter stod på vår sida 
och bjöd på en klar afton, som gjord för uteliv. Inomhus, i föreningshuset var stämningen 
hög och bjöd, förutom förtäring och dryck, även på levande dansmusik. Med bravur stod  
OG-s enmansorkester för denna. Han har lovat att komma fler gånger.  

Självklart hade vi också en omröstning om vilken lott som hade den mest tilltalande 
ljussättningen. 78 röster kom in på totalt 14 lotter. Av dessa röstade flest på Nedre Åvägen 
12 Monica Thomas, som förärades med ett litet pris, lysande förståss. På andra plats kom 
Kolonivägen 49 Göran Sandberg, och på delad tredje plats kom Kolonivägen 21 Meng Yong 
Sweet och Övre Åvägen 26 Eva Vester Lind. 

Nytt för i år var även, att förutom det traditionella vinlotteriet, att vi på begäran hade även 
ett öllotteri. Här var alla fyra vinsterna förstapris. 

Vi i festkommittén säger ajöss för i år och tackar alla som har kommit och satt oss i arbete. 

Siv-Gun Högström, Sonia Kämpenberg, Karina Stenman, Björn Qvarfort. 

Väl mött 2016 

Eftersynen den 18 augusti 
Vi följde upp synen den 18 augusti. Där synade vi samtliga häckar och vattugångarna lite 
extra. Tyvärr är det allt för många som har för mycket vegetation i gångarna. Ni som är 
berörda kan gärna ta en titt, rensa och gallra. Några gångar ned till Svartån är också helt 
igentäppta. En diskussion om detta kommer som en punkt på höstmötets dagordning 
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Extra vattenledningar 
Styrelsen har fått klagomål på att det på några vattenkranar för sommarvatten finns 
extraledningar. Vi kunde konstatera att detta finns på 4 vattenkranar. På höstmötet läggs 
detta in som en punkt, där styrelsen vill ha medlemmarnas synpunkter som vägledning för 
vidare behandling av ärendet. 
 
Löst grus och hastigheten 
Nu när regnet återvänt, blir väggruset löst. Därför bildas nya gropar lättare och speciellt om 
bilarna kör för fort. Det är 15km/tim som gäller. När ni fyller på nytt grus, fyll inte bara i 
gropen, utan bygg gärna en liten kulle och trampa till så hårt ni kan. Då håller det bättre. 
 
Tvättstugan och grus 
Ni som inte har betalt för tvättstugan och grus. Gör det snarast till föreningens 
plusgirokonto. 
Vi vet att några har tagit grus som inte använts till vägen. Bra om ni gör inbetalningen utan 
att vi skickar en påminnelse. Grus – utan kostnad -  ska bara användas till vägen och fylla 
igen gropar. Att använda grus för att täcka över ogräs eller att förhindra att vatten rinner in 
på tomten kostar 25 kr/skottkärra. Likaså ni som använt grus till vattgångarna och 
parkeringarna. 
 
100-årsjubiléet 
Vi har tänkt redan nu att börja förbereda genom att bilda en arbetsgrupp. Så vill ni vara med 
eller tycker att någon ni känner är ett bra val, så meddela ordföranden Björn Qvarfort 070 
328 60 31 bjorn.qvarfort@hotmail.com 
 
Sista sophämtning 
Sista sophämtningen är den 18 september 
 
Sommarvattnet  
Stängs av i slutet av september eller något senare, beroende på hur kall hösten blir 
 
Boule 
Klubbmästerskapet vanns av Monika Olsson. Kjell Bylinder blev 2:a Sune Backman 3: och 
Bosse Wretman 4:a 
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På Gränsta open var Anita Wretman bäst från biskopsängen, men förlorade tyvärr i 
semifinalen. 

Containrar 
Kommer att ställas ut den fredagen den 9 oktober till måndag 12 oktober på morgonen vid 
föreningshuset samt norra och södra infarten som tidigare. 
 
 
Information om värmeväxlare, uthyrning av maskiner 
Styrelsen har fått en förfrågan om att ha ett informationsmöte om värmeväxlare med någon 
som säljer sådana. Styrelsen anser här att det finns mycket information på nätet om 
värmeväxlare som man kan studera och att bjuda in någon som säljer värmeväxlare, medför  
en riktad marknadsföring. 
Likaså har en förfrågan dykt upp om att föreningen skall köpa in och hyra ut maskiner till 
medlemmarna. Styrelsen anser att detta kan medföra en hel del problem. Till exempel, vem 
är ansvarig om maskinen går sönder, föreningen eller den som hyr. Risken för problem 
medför att styrelsen avråder till förfarandet. 
 


