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Containrarna
Dessa ställs upp lite tidigare i år. De är på plats fredagen den 28 till och med söndagen den
30 september. Dessa ställs upp vid södra infarten, vid föreningshuset samt norra infarten
(kyrkogårdens parkering)
Höstmötet
Går av stapeln den söndagen den 16 september kl 1500 i föreningshuset.
Styrelsen informerar och frågor från kolonister tas upp på mötet. Har ni förslag om förbättringar, aktiviteter mm som rör vår förening tas dessa emot för vidare bearbetning.
Det serveras kaffe och kaka
Föreningshuset
Herr och damduscharna stängs för säsongen den 31 oktober. En toalett kommer att vara
öppen under efter den 1 november.
Norra och södra toaletterna hålls stängda under vintern.
Soptömningen
Stängs den 27 september
Ljusfesten den 25 augusti
Ljusfesten var välbesökt i lokalen. Lite mat och dricka som vanligt. På festen spelade också
The Partyz, samma band som spelade på 100-årsjubileet.
Som segrare i publikens val av finaste ljussättningen på lotten blev Sweet Meng Yong Kolonivägen 21. Hon hade gjort en underbar blandning av ljus, dofter och ljud. På en hedrande
andraplats kom Eva Droege, Nedre Åvägen 22.
Synen en uppföljning
En uppföljning är gjord. Trots sommarens torka, har det ändå växt en hel del. Tyvärr så ha
detta medfört att alldeles för mycket växtlighet hänger ut på vägarna. På vissa ställen så
mycket att den riskerar att skrapa bilarna. Så ta sekatören och klipp.
Några lotter är också alldeles för lite skötta. En försämring har skett sedan tidigare år. Lotternas skötsel kommer att prioriteras vid synen nästa år.
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Drosophila suzukii
Detta är en elak liten djävel. En släkting till den vanliga bananflugan. Bananflugan lägger gärna sina ägg i övermogen fallfrukt och gör därmed inte så stor skada på våra fruktodlingar .
Men Drosophila suzukii lägger sina ägg i färska bär och frukter. Den kan då orsaka stora skador på fruktodlingarna. 2014 upptäcktes den för första gången i Sverige. Nu vill forskare på
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU att koloniföreningar i Sverige, hjälper till med att kartlägga
utbredningen i Sverige. Detta gör vi genom att 5 kolonister hos oss sätter upp fällor för flugorna under 5 dagar och sedan skickar in den till SLU. Mer information om elakingen finns på
https://tinyurl.com/yarmhwyu. Eller sök direkt Drosophila på SLU:s hemsida.
Jag kommer att engagera 4 av er till kartläggningen och går igenom hur insamlingen går till.
Har ni några frågor så kontaktar ni mig
Björn Qvarfort
070 328 60 31
bjorn.qvarfort@hotmail.com
Kontaktpersoner på SLU är
Isabella Kleman
Paul Becher
Bilder från förr
Ett bildspel på cirka 300 bilder gick under delar av middagen. Ett förslag kom upp att ha en
bildträff i lokalen där vi tittar på bilderna och minns. Om ni tycker att detta är något ni vill
vara med om, så meddela mig Björn Qvarfort bjorn.qvarfort@hotmail.com eller 070 328 60
31. Är intresset tillräckligt stort, kommer en inbjudan senare.
Fritidsklubbens aktivitet
Sopplunchen lördagen den 1 september var som alltid en uppskattad höjdare. Alla kolonister
är välkomna på klubbens aktiviteter. Inte bara medlemmarna.
Styrelsen
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