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Besiktningen den 23 maj. Tack! Det är mycket glädjande att vårt
koloniområde, förutom ett fåtal anmärkningar, nu är mycket
välskött.
I containern för komposterbart avfall ska I-N-T-E något annat slängas.
Tre stora plastsäckar fulla med plastskräp, tomma jordpåsar och grova grenar har
under den senaste tiden kastats i containern av några - och tagits bort av andra!
Missbrukande medför en betydligt dyrare avgift, vilket i förlängningen kan innebära
att vi inte längre kommer att hålla med denna service över huvud taget!

Jord, men I-N-T-E ”grästuvor”, stenar, ”lerklumpar” m.m. tippas från och med nu i
ojämnheter i marken i dungen, vid grind 2 (mellan staketet och gungorna).

Jord, gödsel, U-jord, grus... Notera för ditt eget minne vad du tagit, eftersom
listorna tas bort efter hand som dessa blir fulla. Nu går det också bra att betala in
direkt och att inte samla ihop och betala en klumpsumma i höst.

På förekommen anledning! Kolonister hör av sig och undrar vad som
egentligen gäller. Styrelsen måste därför markera! ”Byggnader på lotten: Det är
kommunens detaljplan för Domarringens koloniområde som gäller för
storlek på stuga, förråd, växthus och uterum. I detaljplanen står följande.
Varje lott får byggas med kolonistuga i en våning, till en största storlek av
20 kvm, växthus och/ eller redskapsbod där byggnadernas sammanlagda
byggarea inte överstiger 10 kvm, samt skärmtak över uteplats om högst 10
kvm.” (Information om Domarringens koloniförening). Läs även § 3.8 och §
3.11 i Stadgar för Domarringens koloniförening.

Stöld av en gammal mjölkkruka har skett från lott nr 98. Den försvann före den 15
maj, alltså innan utomstående kunde gå in på området!! Den skyldige borde må bäst
av att lämna tillbaka den.

Arrendeavgift och medlemsavgift: Ni som ännu inte har betalat
fakturan - gör det omgående. Sista betalningsdag var den 30 april!
Midsommarfirande. Anmälningslistor kommer inom kort att sättas upp
på anslagstavlorna.
Om du har frågor/ funderingar tveka inte att höra av dig. sekreterare@domarringenskoloni.net
kassor@domarringgenskoloni.net
eller ”snigelposta” frågor/ funderingar i brevlådan vid kontoret vid grind 1.
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