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Våren är på ingång och det kliar i fingrarna att få sätt dem i jorden men håll igen, det lönar sig att ta det lugnt. 
Allt i jorden ligger än ett tag i vila och om vi börjar gräva väcker vi mycket till liv som sen inte klarar sig när det 
blir kallt igen. Och det blir det troligen. Vänta med att så inomhus lite till för det är lätt att få långa bleka växter 
att sätta ut alldeles för tidigt. Efter ett antal års prövande har jag kommit fram till att mina tomatplantor blir 
lagom stora om jag sår dem inomhus runt den 15 april och då är de färdiga för utplantering i slutet av maj.  
 
Vi har flyttat fram årsmötet för att inte smitta varandra med coronavirus. Troligen kommer vi kalla till årsmöte 
mindre än de 6 veckor innan mötet som det står i våra stadgar att vi ska. Det är för svårt att planera så långt 
fram i tiden i dessa coronatider. 
 
 I miljögruppen har vi planerat två föreläsningar, om kompost respektive biologisk mångfald, under våren. 
Dessa får stå på vänt tills vi haft vårt årsmöte. Om du vill delta i miljögruppen är du mycket välkommen. Hör i så 
fall av dig till styrelsen. 
 
 På vår blivande hemsida vill vi ha tips på bra böcker och annat som utvecklar oss i odlandets underbara konst. 
Skicka gärna mejl till styrelsen om tips.  
 
 Det finns och utvecklas hela tiden ny teknik inom området solceller som kan hjälpa oss i vår odling. Det är dock 
en djungel att ta reda på allt och förstå de tekniska uppgifterna. Om du känner till eller vill ta reda på dessa 
saker så vore vi i styrelsen mycket tacksamma för den hjälpen. T.ex. om solceller som driver ett system för 
enkel bevattning från en vattentunna.  
 
 Vi planerar att genomföra städdagar den 9 och 10 maj 10.30-14.30. Vi får hålla de avstånd till varandra som 
rekommendationerna föreskriver. Under städdagarna kommer vi ha en plats där vi kan lägga saker vi vill bli av 
med. Vi avfallssorterar plast metall m.m. i olika högar. Vi eldar inte under vårens städdagar utan spar det till 
hösten städdagar. Grus kommer att finnas till våra gångar.  
 
 På våra lotter har vi kanske växter som behöver klippas ner eller trimmas som är lite grövre eller taggiga, t.ex. 
rosor och bärbuskar. Tidigare har vi bränn det som vi hann klippa innan vårens städdag men i att bli 
miljödiplomerade ingår att vi endast eldar en gång per år och återvinner så mycket växtmaterial vi kan.  Vi 
kommer i stället ha möjlighet att få hjälp av kommunen att transportera bort sådant ris till återvinning. 
Samlandet av detta växtmaterial sker på den egna lotten och lämnas på uppgiven plats det datum vi har bokat 
en lastbil som hämtar det. Datumet är inte bestämt men blir i juni eller början av juli. Vi skickar meddelade per 
mejl när vi vet mer bestämt om tidpunkten.  
 
 Föreningen har en flismaskin men den har inte fungerat tillfredställande. Återkommer och meddelar  när den 
fungerar.  
 
Inga SOS föreläsningar kommer att genomföras under den närmaste tiden på  grund av smittorisken.  
 
Vi har frågat kommunen om stöd till dragning av en elledning till vårt förråd så att vi kan ladda eldrivna 
trädgårdsmaskiner. För en tid sen stod det att läsa i vår lokala söderortstidning att kommunen kommer ge 
klimatbidrag till oss för att kunna ladda våra maskiner. Kul va!! Det är inte klart exakt hur det kommer se ut, 
 återkommer när vi får mer besked.   
  
Annika Bie  
ordförande i vår förening 
tillsammans med styrelsen  

 


