
Nyhetsbrev 24 april  
 
Vattnet är påsatt. Om det är lite brunt så vänta med att dricka det, systemet behöver spolas igenom 
först. 
 
Vi har städhelg den 9-10 maj kl 10.30-14.30. Vi får var uppmärksamma på att hålla avstånd till 
varandra så att coronasmittan inte sprids. 
 
Du anmäler dig vi förrådet och väljer arbetsuppgift. Vi städar våra allmänna områden inte på vår 
egen lott. Kom i tid! Inga sena ankomster räknas som en arbetsdag. Om du inte har möjlighet att 
delta på någon av årets fyra städdagar måste du betala 300 kr. 
 
Vi bjuder på kaffe, te och kaka. För att minska smittorisken kommer vi inte bjuda på någon mat. Var 
och en får ta med egen matsäck. 
 
Vi kommer inte elda vid vårens städdagar. Men du kan lämna ditt skräp på de återvinningsstationer 
vi kommer ha på området för sortering: bräder, plast, metall. Om du har grenar och ris som du klippt 
på din lott kan du lägga det i en särskild hög som senare hämtas av kommunen. 
 
Sköta lott under coronakarantän? Några har hört av sig till styrelsen och meddelat att de kommer ha 
svårighet att ta sig ut till kolonilotten på grund av coronasmittan och är oroliga för hur de ska klara 
att sköta lotten. De är äldre eller tillhör annan riskgrupp för smittan. Vi vill gärna kunna hjälpa 
varandra i denna kristid. Främst får alla själva ta kontakt med släkt, vänner eller kolonigrannar och be 
om hjälp. Men om det är svårt så kan ni också höra av er till styrelsen. Någon arbetsuppgift under 
städdagarna kommer bli att underhålla en lott på grund av coronasmittan. Kanske behöver vi bilda 
en mindre arbetsgrupp som underhåller dessa lotter under sommaren. Hör av dig till styrelsen om du 
vill delta i arbetsgruppen. 
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