Ett litet kom ihåg formulär för Gråens kolonister.
En viktig sak är att hålla koll på hemsidan www.graen.se och anslagstavlan i
Konserven, där sätts upp anslag som t.ex. Festkommitténs aktiviteter, möten,
information mm.
Vår ”grillplats” måste man tänka på att elda vid rätt vind och se till att
eldningsförbud inte råder. Vattenslang skall alltid användas vid eldning.
Platsen får aldrig lämnas obevakad under eldning.
Tänk på att släcka eld och glöd noga när man är färdig.
Grillplatsen är ingen uppsamlingsplats, varje stugägare får samla avfallet på
sin tomt tills det går bra att elda.
Vid båtupptagning gäller det att ha kunskap om hur det fungerar, prata med
ordningsmännen eller någon som kan och har gjort det ett flertal gånger (läs
föreskrifter på anslagstavlan).
Hundar och katter skall gå kopplade inom Gråens koloniområde eftersom
hela ön är ett naturreservat och givetvis plockar man upp bajset efter sina
fyrbenta vänner.
Fimpar, papper mm får inte slängas i naturen, plocka med det hem och släng
det i egna sopor.
Konserven är till för alla, vill man låna Konserven får man boka på separat
lista på anslagstavlan, köket och bajamaja kan man också låna efter samtal
med festkommittèn.
Tänk på att städa och slänga soporna i containern.

Tänk på att man inte får gå ut på fågelreservatet mellan den 15/3-1/8 då det
är fridlyst den perioden.
Att köra båt är inte så bara, tänk på hur mycket sjö du gör, det kan ställa till
det för förtöjda båtar, roddare mm.
Vi har städgrupper som alla är indelade i, alla får ut städschema och det är
viktigt att alla hjälps åt.
Varje år utses en städledare för respektive grupp som är ansvarig att kalla
ihop gruppen.
Tre gånger per år har vi gemensam städning, vår, midsommar och höst.
Se anslag i konserven.
Båtar får ej förtöjas längst ut på stora bryggan, endast av och pålastning.
Det är den enda platsen räddningsbåtar kan lägga till på.
Tänk på att lägga rätt grejor i vår allmänna kompost.
Se anslag vid komposten.

Vid frågor eller funderingar kontakta någon i styrelsen.
Med vänliga hälsningar. Styrelsen för Gråens koloniförening

