
 

Bäste Varholmare! 

Vilken fantastisk start på årets säsong! Sol, värmebölja och badtemperatur över 17 grader redan i 
maj…bara hoppas att sommaren fortsätter på samma sätt. 
 
Här kommer information från Styrelsen. 

Extra årsmöte samt medlemsmöte söndag den 29 juni 

Då vi skall göra fyllnadsval samt fastställa dom nya stadgarna kommer styrelsen att kalla till Extra 
årsmöte (separat kallelse). 
Styrelsen kommer att lägga två propositioner. 
Medlem har även möjlighet att inkomma med motion. Styrelsen tillhanda senast den 15 juni (lämnas 
skriftligen till någon i styrelsen alternativt mejlas till styrelse@storavarholmen.se) 
 

FK/SBK/FGK besök fredag den 13 juni 

Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret samt Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar besöker 
traditionsenligt Stora Varholmen fredag den 13 juni kl 12.30-16.00 
Följande punkter står på dagordningen 

 Tillstånd samt placering av sjöbodar  

 Pågående bygglovsärende.  
Medlem som önskar diskutera bygglovsärende på plats med SBK skall anmäla detta till Birgitta 
Röström senast den 9 juni. 

 Avslutade bygglovsärenden samt eventuell kontroll med fokus uterum 

 Informationsmöte STV/FGK/FK/SBK 
 

I samband med besöket kommer Fastighetskontorets ”trädcoach” Paula Palm att finnas på plats för 
att ge råd om beskärning av träd. Bland annat så kommer beskärning av trädet nedanför 
brännplatsen att diskuteras.  
FK har meddelat att man önskar att deltagande grupp inte blir för stor. Representant styrelsen och 
några intresserade medlemmar. Medlem som önskar närvara ska anmäla sitt intresse till Birgitta 
Röström. Birgitta återkommer med tid och plats.    

Midsommarfirande 

Då vi inte lyckats att få folk att ställa upp i festkommittén är vi på efterkälken när det gäller planering 
av årets midsommarfirande. 
Familjerna Edwardsson och Varvne har lovat att ta hand om Midsommardagen, där Janne Hultman 
gör en Blixt-Comeback som lekledare. 
Midsommarafton - då vi är sent ute blir det ingen levande musik utan det blir DJ.  
Hans Bornsjö och Anna Onsholm har lovat att hjälpa till så vi får en festlig kväll, men dom behöver 
hjälp mycket hjälp – Ställ upp!! 
  
När det gäller klädsel av midsommarstång samt midsommartåget så hoppas vi att det funkar lite av 
sig själv. 
Sen hoppas vi att Monica tar hand om sången vid stången nu när vi kommer att ha en ny 
musikanläggning. 
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Arbetsdag lördag den 28 juni kl 10.30 

Årets andra arbetsdag (kolonist skall deltaga minst vid två av tre tillfällen)  

Båtplatser 

Båt- och Bryggruppen genomför nu en inventering av intresset av nya båtplatser på holmen. Den som 
är intresserad uppmanas att kontakta Claes Lindroth. 

Miljöstationen 

Vår sopcontainer blir väldigt fort full av ingenting!!! 
Det finns ett antal anledningar samt enkla åtgärder för att få detta att fungera. 

 Släng in påsen längs in samt där det är tomt. 
 Släng inte tomma kartonger och förpackningar utan att komprimera dom först. 
 Wellpapp/emballage kan läggas på brännplasten (ej plast o frigolit). Se bara till att det inte 

blåser i väg. 
 Har du skrymmande saker? Kontakta föreståndaren innan detta slängs i containern eller 

ställs utanför den. 
 Källsortera efter bästa förmåga. 

Miljögruppen kommer att anslå råd och anvisningar inom kort 
 
Returflaskor och -burkar tar SSRS Rörö hand om. Gör så här: 

 Släng aluminiumburkar och Pet-flaskor i SSRS tunnor 
Det går även bra med importburkar.  
OBS! Burkarna skall vara hela. Knyckla inte ihop dom. 

 Är det fullt i tunnan – Byt säck! Finns spännband att 
stänga säcken med. SSRS Rörö kommer att registrera 
vårt bidrag, därav denna märkning.  

 Glasflaskor till respektive Igloo 

Kommande aktiviteter  

Glöm inte av följande aktiviteter 
 HLR-utbildning söndagen den 29 juni 
 VM i Boule lördagen den 5 juli 
 VM i Golf 
 Pubafton lördagen den 12 juli 
 Varholmsdagen lördagen den 2 augusti 
 Loppis söndagen den 3 augusti 

 

Ha en skön sommar 

 

Styrelsen 

 

Så här såg det ut vid burkinlämningen 

efter helgen. Påsar med blandade 

sopor, glas, mm låg slängda i rummet. 

DETTA ÄR INTE ACCEPTABELT!! 

Lånar ni ut ert hus till barn eller 

vänner vänligen tillse att dom förstår 

vilka regler som gäller på ön samt att 

alla har ett ansvar för miljön och vår 

gemensamma trivsel. 

Är det fullt i Containern ta med dina 

sopor i land. 


