Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne, Karlstad
Välkommen
Vi hälsar Dig hjärtligt välkommen till vårt koloniområde Steffens Minne och
hoppas att Du kommer att trivas hos oss! Medlemsantalet är nu 68 stycken och
området tillkom 1985. Som medlem kommer Du att få medlemstidningen
Koloniträdgården, som utkommer med 4 nummer per år.
På anslagstavlan i föreningshuset finns:
Telefonlista till styrelsen samt medlemsförteckning.
Utdrag ur aktuellt protokoll från styrelse- och medlemsmöten.
Lista över vilket tomtnr som ansvarar för städning av toaletterna.
För utebliven städning debiteras 600:Lista över arbetsdagar: 14 timmar skall utföras, annars debiteras
150:- för utebliven timme. Medlemmar över 75 år har halv
arbetsplikt och efter 80 år är man helt befriad.
Under säsongen har vi olika aktiviteter. I maj Krutrundan. I juni Loppis.
I juli Sommarcafé och Öppen trädgård alternativt 1000 trädgårdar. I augusti
hålls Sommarcafé.
Vi ser fram mot att även i år blir det spontana fester vid ex midsommar.
Det finns även möjlighet att hyra samlingslokalen, pris och ledig dag se
bokningslistorna på anslagstavlan i föreningshuset.
Vi har medverkat i ”1,000” trädgårdar. Nästa gång är 2019.
Vi har deltagit i KRUT-rundan sedan 2012.
Vi sorterar våra sopor. Ta gärna med egna sopor när Du åker hem.
Biltrafik är inte tillåten på gatorna inom området. Har Ni kört in för ur- och
ilastning, skall bilen omedelbart därefter flyttas till parkeringen.
Under säsong skall grinden låsas kl.20.00.
Detta gäller även om det finns folk kvar på området. Grinden låses upp av den
som först passerar grinden efter kl.06.00. Under icke säsong skall vägbommen
vara låst, när ingen vistas på området.
Bättre låsa en gång för mycket än ingen gång alls!
När man vill bygga nytt på tomten eller förändra befintlig byggnad, skall
blanketten ”Ansökan om bygglov” lämnas till styrelsen för behandling innan
igångsättandet.
I övrigt se ordningsföreskrifterna och stadgarna.

Styrelsen i Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne
Lars Sundström, ordförande

