Information 2021-03-29
- Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut i mitten av april. Det är poströstning som gäller. Det
kommer att finnas en brevlåda utanför kontoret där man lämnar sin ifyllda röstningshandling. Dessa
handlingar kommer att handhas av våra revisorer, registreras och överlämnas till årsmötet.
- Öppnandet av koloniområdet kommer att ske stegvis på grund av att det fortfarande är en arbetsplats. Hanteringen av avfall kommer att vara öppen fr.o.m. 1/4. Som ni kanske har läst kommer
kostnaden för avfallshantering att öka kraftigt i Helsingborg, så mycket som 70%. Det betyder att vi
får vara mer noggranna att vi verkligen sorterar rätt. Det är många som slänger allt i restavfall
utan att sortera! Restavfall är den i särklass dyraste hanteringen av avfall.
- Bilgrindarna 1 och 2 kommer tills vidare att vara vinterlåsta. Bilgrinden på B kommer att vara
öppen så att parkeringen kan nyttjas. Bommen kommer däremot tidvis att vara låst. Fortfarande
gäller tills vidare att biltrafik inom området är förbjudet. Efter överenskommelse med någon i
styrelsen kan man få upplåst för att komma in för att hämta eller lämna materiel. Det finns dock
vagnar att använda! Det kommer inte att bli någon arbetsplikt i april.
- Alla gånggrindar utom H och I kommer att vara öppna fr. o. m. 1/4. Duscharna på A-området
kommer tills vidare att vara stängda. Duscharna på B-området kommer att vara öppna fr. o. m. 1/4.
Ristomten kommer att öppna den 7/4. Här kommer det troligtvis att bli en mycket stor förändring. NSR har stängt möjligheten att tippa kompost på det sätt som vi gjort under flera år.
Anledningen är att människor har misskött det i så hög grad att de har tvingats att stänga
den möjligheten. Hur vi ska lösa detta vet vi inte i dagsläget. Vi kommer kanske att kunna väga in
och lämna det på den andra anläggningen, men det kommer i så fall att betyda en kostnad, som i sin
tur kommer att betyda en högre driftskostnad. Vi återkommer i frågan när vi vet mer. Klart är dock
att du kommer inte att kunna lämna kompost på ristomten den 7/4!
- Alla kolonistugor kommer att erhålla vatten samtigt, oavsätt om delar av området är klart vid olika
tidpunkter. Odlingslotterna kommer troligtvis att få vatten något senare. Kostnaden för vatten
kommer att öka kraftigt eftersom NSVA kommer att debitera efter en annan tariff. Detta
tillsammans med de ökande kostnaderna för avfallshantering kommer att medföra att vi måste höja
driftskostnaden för alla kolonister. För innevarande år ligger den dock kvar på samma nivå som
tidigare.
- För att vattnet i det nya systemet inte på ”bakvägar”, via olika kopplingar vid stugorna, ska kunna
rinna ut i marken så måste vi koppla bort de gamla matningarna som finns till varje kolonistuga. Det
kommer att innebära att vi går in på varje tomt och stänger ventiler och kapar de gamla rören som
tidigare försåg stugorna med vatten. Det rör som kommer upp ur marken kommer alltså att kapas.
De kopplingar som finns på röret kommer vi dock att låta sitta kvar. Vi kommer att behöva
tillgång till varje kolonitomt, har du lås på din grind ber vi dig att ta kontakt med oss så att vi
får tillgång till din tomt. Gör du det inte kommer vi ändå att gå in för att utföra denna åtgärd.
- Vi får inget vatten som vi är vana med vid öppnandet, men vi kan ändå njuta av livet i våra stugor
och lotter. Vatten finns att hämta på de vanliga ställena. Tömning av Porta-potti fungerar också som
vanligt. Vi vore också tacksamma om vi slipper ”sedvanligt gnäll” på grund av att vi får vänta på att
vattnet öppnas. Detta år beror det på en ovanlig skånsk vinter, med både sträng kyla och mycket
regn, som gjort att V/A-arbetet försenats.
Detta var allt för idag. Vi önskar alla en Glad Påsk med fint väder och god hälsa!

