
 

AGENDA 2020 

 
13 april Stäng kranar, byt packning om det behövs 
15 april Sista dagen för anmälan om försäljning. 
18 april Vattnet sätts på (senast) 
18 april Städdag med ett ändrat innehåll, se kolonistbrev 7 april. 
18 april Torrtoaletterna – vi väntar med att öppna TC 
18 april Soprummen öppnas 
27 april-3 maj Eldning tillåten under vecka 18 (27/4-3/5) om vädret tillåter.  
  Kolla med brandförsvaret. Blöta löv och kvistar får ej eldas, kompostera hellre. 
 
 
1 maj Sista inbetalningsdag för vårens avgifter. 
2 maj Materialboden öppnar för säsongen. Se separat lista med öppettider.  

Vid större beställningar (mer än 20 staketpinnar eller mer än 3 liter färg) 
kontaktar man materialgruppen (tommy@rens.se) minst 2 veckor innan så att 
materialgruppen har möjlighet att göra besök på plats inför beställningen. 

16 maj Plantbytardag kl. 12-14 vid Kornboden. Kontaktperson: Bodil Karlen, lott 37 
 
 
(6 juni) Museets öppningsdatum flyttas fram. Ej bestämt i nuläget. 
11-12-13 juni Rundvandring/syn, styrelsen (kl. 10-14/15). Se kolonistbrev 20 maj.    
14 juni Plantbytardag (igen) kl 12-14 vid Kornboden. Kontaktperson: Bodil Karlen, lott 37 
28 juni  Tusen trädgårdar. Den som vill kan anmäla sig på   

  https://www.tradgardssverige.org/tusen-tradgardar-2020/ 

 
 

15 aug. Sista dagen för anmälan om försäljning under hösten. 
15 aug. Sommarfesten. INSTÄLLD.  
22 aug. Sista öppetdagen för Materialboden denna säsong. Se separat lista med öppettider. 
28 aug. Koloniträdgårdens dag. Se tidningen koloniTRÄDGÅRDEN nr 2/2020 
 
 
1 sept. Sista inbetalningsdag för andra hälften av arrendeavgiften. 
19 sept. Naturvårdsdag. Samling kl. 10.00 vid Kornboden. 

Obs obligatorisk närvaro! Hagombuden samlas kl. 09.30. 
  Säckutlämning för insamling av ej komposterbart växtavfall. 

28 sept.-4 okt. Eldning tillåten under vecka 40 (28/9-4/10) om vädret tillåter. Kolla med 
brandförsvaret. Blöta löv och kvistar får ej eldas, kompostera hellre. 

 
 

4 okt. Insamling av säckar med ej komposterbart växtavfall på anvisade platser. 
17 okt. Vattnet stängs av (tidigast). 
17 okt. Soprum och torrtoaletter stängs för säsongen (preliminärt). 
17-18 okt. Insamling av material för flistuggning på anvisade platser.  
19 okt. Flistuggsdag (särskild grupp). 
          
 
Flera uppdateringar kommer att ske. Håll utkik i kolonistbrev och på hemsidan.   2020-05-21 

 

E R I K S D A L S L U N D E N S  

K O L O N I T R Ä D G Å R D S F Ö R E N I N G  
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