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Ullna-Nytt 
Nyhetsbrev 3/2012 från styrelsen för Ullna Koloniträdgårdsförening 

juni 2012 
 

Årets andra städdag 16 juni 
Välkommen till årets andra städdag den 16 juni.  Vi 
startar klockan 10 som vanligt.  Ta gärna med saker 
som du vill sälja/byta bort till lunchen.  Kom ihåg 
att ta med eget bord om du vill sälja något . 
 
Det kommer att finnas en container till städdagen 
och den är till för grovsopor.  Med grovsopor menas 
inte impregnerat virke, vitvaror, elektronik eller 
färgburkar (mijöfarligt material). Så här säger Sörab:    

Vad räknas som grovsopor? 
 Mindre möbler av trä och plast, husgeråd, 

emballage av trä och cellplast.  
 Skidor, pulkor och andra större leksaker av 

trä och plast.  
 Möbler med metallstomme och större 

möbler av trä, madrasser, cyklar,  
handgräsklippare. 

 Trävirke i små enheter och mängder från 
hobbysnickeri samt julgranar. 

Apropå eldning 
Vänliga själar har ordnat så att vi nu har två 
eldningstunnor, en på varje område.  De kan 
användas för mindre mängder grenar etc som man 
vill elda.  Observera dock! att vi inte eldar 
efter första arbetsdagen då det inte är tillåtet att 
göra några eldningsbrasor efter 30 april.  Lägg därför 
inget på någon brännhög på komposterna!  Inte heller 
gammalt byggmaterial etc – vi har en kompost och en 
sådan är inget avfallsområde.    

Vi ser över båtplatserna 
Just nu ser styrelsen över båtplatserna på norra 
områdets badplats.  Det är många som vill ha plats 
och vi behöver få ordning på detta.  Du som har e- 
 
postadress har fått ett e-post av Christine 
Nordström.  Om du inte har någon e-postadress så 

finns anslag på anslagstavlorna om detta.  Hör av 
dig till Christine , se kontaktuppgifter i sidfoten 
nedan.   

Kartor och adresslista 
Vi bifogar en lista över samtliga medlemmar med 
enbart tomt och namn.  Dessutom finns på baksidan 
kartor över de båda områdena så att man ser var de 
olika tomterna ligger.  Kartorna finns också att 
hämta på vår webbplats.   

Vi tar gärna emot din e-postadress 
Om du har ändrat e-postadress ,meddela oss detta!  
Då får du snabbare information om vi behöver 
kontakta dig. Det är för din egen skull. Vi får nu ett 
antal returer när vi sänder e-post så några av er har 
angivit en felaktig adress.    

Duscharna igång igen 
Lars-Erik Dahlgren har fixat så att varmvatten-
beredarna har fått nya rör.  De tidigare var inte helt 
korrekt installerade och svåra att tömma till vintern.  
Den observante har sett att lite kondensvatten kan  
droppa från varmvattenberedarrören. Enligt Lars-
Erik är det normalt.  Meddela de områdesansvariga 
om något verkar onormalt.    

Slutavräkningen av el 
Bifogat finner du inbetalningskort för 
slutavräkningen av el.  Den ska betalas senast sista 
juni.   

Golfare se hit! 
Den 21 juni äger Ullna Cupen rum. Anmäl dig till 
Eva Rask, se kontaktuppgifter i sidfoten. 

Bilagor 
Inbetalaningskort för slutavräkning av el 
Kartor och medlemlista maj 2012. 
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