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Kalendarium – sammanfattning 

Mars  

31/3 Sista dag att betala in hela eller halva medlemsavgiften. 

April  

16/4 Expeditionen öppnar för säsongen. 

23/4 
Vattnet sätts på. Kom ihåg att stänga kranen inför vattenpåsläpp 

Sista dag för inlämning av hembud. 

30/4 Sista dag att ställa sig i internbyteskön.  

Maj  

vecka 18 Eldning tillåten 

14/5 Vårens städdag  

14-15/5 Containrar för trädgårdsavfall  

Juni  

18-19/6 Syn av området 

24/6 Midsommarfirande 

Augusti  

13/8 Inlämning av hembud  

14/8 Sommarmöte 

September  

30/9 
Sista datum att betala in resterande del av medlemsavgiften om 

endast halva betalades in i mars.  

Oktober  

vecka 40 Eldning tillåten 

8/10 Höstens städdag 

8-9/10 Container för trädgårdsavfall 

15/10 Sista lördagen för säsongen som expeditionen är öppen 

16/10 Vattenavstängning – kom ihåg att öppna kranarna 
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Stora Mossens Koloniträdgårdsförening – säsongen 2022 

EXPEDITIONEN är öppen lördagar kl. 10:00-12:00 mellan den 16 april och 15 oktober. 

Midsommardagen är expeditionen stängd. 

VATTENPÅSLÄPP sker lördagen den 23 april mellan 10:00-15:00. Förutsättningen är att det är 

frostfritt i marken och plusgrader (om inte skjuter vi på det till första frostfria lördag). Se till att 

dina kranar är stängda före den 23 april. Varje kolonist ansvarar vid vattenpåsläpp för att 

kontrollera att ledning och kranar inte frusit sönder under vintern.  

INLÄMNING AV HEMBUD/FÖRSÄLJNING. Sista anmälningsdag för våren är 23 april och för hösten 

den 13 augusti. Vid hembud betalar du senast de angivna datumen in en värderingsavgift på 2 500 

kr på föreningens Plusgiro 15 41-74-7 eller via swish på nummer 123 192 90 25. 

GEMENSAMMA STÄDDAGAR genomförs den 14 maj och 8 oktober.  

CONTAINRAR FÖR TRÄDGÅRDSAVFALL ställs ut på området vid två tillfällen under säsongen, den 

14-15 maj och 8-9 oktober.  

SYN av området genomförs den 18-19 juni. Vänligen håll din trädgård och stuga i vårdat, gott skick 

och följ de regler som finns för området – detta gäller hela säsongen! 

MIDSOMMARFIRANDET fredagen den 24 juni, om det kan genomföras är det Mossens Långväg 

och de på Mossens Enstig som planerar och håller i firandet. 

SOMMARMÖTET hålls söndagen den 14 augusti. Om vädret tillåter är vi på festplatsen, i annat fall 

i föreningshuset. 

AFTER GARDEN (AG) planerar vi att fortsätta med även detta år, det blir några fredagar under 

säsongen. Se separat inbjudan. 

ELDNING får endast ske vecka 18 och vecka 40. Du får bara elda ris, grenar och torra löv och 

endast i eldningstunna. Tänk på att det mesta går att kompostera. 

Medlem som vill ställa sig i INTERNBYTESKÖN betalar in intresseavgiften 250 kr senast 30 april. 

För att vara aktuell för internkön har du varit medlem/ägt nuvarande stuga i minst tre år. 

Inbetalning görs till föreningens Plusgiro 15 41-74-7 eller via swish 123 192 90 25. 

VATTENAVSTÄNGNING för säsongen sker söndagen den 16 oktober. Glöm inte att öppna alla 

kranar efter att vattnet stängts av. 

Föreningens HEMSIDA har adress www.storamossenkoloni.se. Under rubriken Medlemmar finns 

ordningsregler m m.  

Varmt välkomna till kolonisäsongen 2022! 

Med vänlig hälsning,  

Styrelsen 

 

http://www.storamossenkoloni.se/

