
Höstinformation 2022 
Först och främst så tackar vi Eklundsfältets koloniträdgårdsförenings alla kolonister för en 
strålande säsong, tyvärr så tar den slut alldeles för fort och nu så är vattnet avstängt och 
latriner stängda.
Containern och sopkärlen tas bort under v.41 och grindarna skall vara stängda och låsta 
dygnet runt.

Vi har tagit ett beslut att gatubelysningen inte kommer att vara igång p.g.a dom höga 
elavgifterna.
Så tänk på det om ni ska åka ut när det är mörkt och ta med er en ficklampa.

Vi tog ett beslut på höstmötet att det skulle finnas en möjlighet att vinterförvara sina 
blommor i Aklejan för en kostnad på 100 kr, man måste ha det man vill förvara i en 
vattentät låda typ en plastback.
Kontakta Sirkka 076-8773210 eller Tommy 070-7780242 så kommer ni överens om när ni 
kan träffas vid Aklejan.

Angående toaletten i Aklejan så måste ni ta med eget toalettpapper samt tvål och se till att 
hålla rent och fint för vi har ingen städning under den stängda säsongen, vi hade en del 
trassel förra gången och om det blir så igen så kommer vi nog behöva stänga även den 
faciliteten.

När det gäller vattenkranar så ska alla kranar vara stängda tills vi har blåst ledningarna som 
kommer att ske under v.41, föreningens ansvar är fram till vattenposterna, alla 
vidarekopplingar från dom till tomter eller något annat är kolonistens ansvar att se till så 
dom inte fryser sönder under vintern. 

Vid synen i år så hade vi med att kolla upp så att alla har försäkringar och i dagsläget så 
saknar vi information från 41 st som vi kommer att ringa till.

Ni som vet med er att ni har bytt adress,telefonnummer eller e-post dom senaste åren och 
inte meddelat styrelsen det så kan ni maila in dom nya uppgifterna till 
styrelsen@eklundsfaltet.se
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