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Städdag söndag den 7 augusti klockan 10.00- 14.00: Välkommen! Vi 
träffas utanför Klubbhuset klockan 10.00, då kommer arbetsuppgifterna 
att delas ut. Gemensam kafferast med smörgås, klockan 12.00.

Öppet hus med loppis och café på dansbanan: söndag den 14 
augusti klockan 12.00- 16.00: Alla som vill kan ha loppis på den egna 
lotten. Förtjänsten tillfaller respektive kolonist. 

Ett loppisbord kommer även att placeras vid dansbanan. Där kan man 
lämna småsaker (glas, porslin, textilier m.m.) sylt, saft, färdigbundna 
blombuketter, grönsaker… om man inte vill ha ett eget loppisbord. 
Förtjänsten från försäljning vid det gemensamma bordet tillfaller 
föreningen. 

Om du vill bidra med bakverk till ”Domarringens café”, öppet för dagen 
vid Klubbhuset och dansbanan, så är det välkommet! Kom ihåg att 
bifoga information om vad bakverket innehåller! Vid inlämning av bröd, 
lägg det antingen i kylen eller på det stora bordet i Klubbhuset, senast 
lördag 13 augusti. Förtjänsten från försäljningen tillfaller föreningen.

Inspektion tisdag den 16 augusti: Snart är det dags igen och det är 
som alltid, det samma som gäller för alla kolonister. Gruset längs lotten 
och stenmjölet till vägens mitt ska vara fritt från grönska. Buskar och 
annan växtlighet klipps längs lottens gräns mot vägen. Rågångarna, ca 
70 cm breda, ska vara fria från ”ogräs” och överhängande växtlighet.

Eftersom vi har Öppet hus och välkomnar allmänheten söndag den 14 
augusti, skulle det vara trevligt att få presentera oss från vår bästa sida, 
med bland annat välskötta vägar fria från grönska. Så, börja redan nu 
och håll efter ytorna framöver.  

För kännedom: Almby Norrbyås hembygdsförening kommer att hyra 
dansbanan lördag e.m. den 27 augusti. Gruppen kommer även att bli 
guidad i vårt område.

Vandring med historia i och om Markaskogen, söndag den 4 
september: i arrangemang av Almby Norrbyås hembygdsförening. 
Samling kl.10.00 vid Marks gård ((det stora vita huset väster om 
koloniområdet). Beräkna ca 3 timmar och ta med eget fika. 
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