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Värmen fortsä,er och allt som får va,en växer så det knakar. Vi har tur a,
Stockholm har en så bra va,enförsörjning a, vi än kan va,na på våra
lo,er. Vi har prata om vi skulle kunna ta va,en från Drevviken för
beva,ning och kommer undersöka det alterna@vet mer. Vilken kvalitet har
va,net vad kan det kosta a, lägga om rörsystemet.
Synen
Vi har gå, synen och några har få, brev om a, det behöver ske
förändringar på lo,en om de vill behålla den. Vi har pratat om vad man
ska bedöma när man går syn. Är det mängd odling, igenvuxen av annat än
odlat, hur höga träd, skräpigt. Det ﬁnns en del riktlinjer samt a, vi
@llsamman bestämmer hur vi vill ha det. Vi ska undersöka vad som gäller
från högre ort Koloniförbundet för a, hi,a en nivå som passar oss och
underlä,ar för dem som går synen. Många står i kö a, få en lo, hos oss.
Vi såg rä, många lupiner som hade fröställning och blev bekymrade. De
sprider sig långt så var uppmärksamma och tar bort dem i @d.
Nya träd
Vi har skickat e, mail @ll Stadsdelsförvaltningen och be, om 4 fruk,räd,
äpple, körsbär, plommon och päron som ersä,ning för Hagtorn träden. De
kommer bli våra gemensamma träd.
Komposten
Vår gemensamma kompost har inte sköts bra. Det ska fungera som långa
raka limpor och allt trädgårdsavfall ska läggas i slutet av den pågående
limpan. Vi ska ﬂy,a den pågående komposten så den får en bä,re
riktning och mer ska få plats. Nya skyltar kommer placeras.
Högen som skulle eldas i våras har blivit en skräphög. Inte bra. Vi måste
beställa en lastbil a, transportera bort den som tyvärr blir en kostnad för
oss alla.
Man får inte lägga trädgårdsavfall någon annanstans än vid våra
komposter. Vi kan få böta om deNa sker. En hög under några träd vid

vaNnet nedanför område 3 och 4 har vuxit fram och det är troligen några
från oss som lagt siN trädgårdsavfall där.
Flera har gamla komposthögar som istället har blivit skräphögar på sina
lo,er de måste bort för där håller möss, rå,or och ormar @ll.
Vi har en pallkrage vid vår stuga där man kan jordslå växter man får över
och vill ge bort eller ta med en @ll sin lo,. Det har varit så torrt och svårt
för någon a, komma i håg a, va,na den. Den får ligga i träda lite @lls det
börjar regna och någon planterar något i den.
VaNnet
Flera har rapporterat läckande kranar. Maila styrelsen om du har en
läckande eller kran ur funk@on så vi kan kartlägga alla och göra en
gemensam repara@on för vi kommer behöva stänga av allt va,en.
Lås
Om du har stängsel runt din lo, och e, lås måste låset vara e,
kombina@onslås och styrelsen ha kombina@onen. Skicka in kombina@onen
@ll styrelsen.
GDPR
Ja så heter den nya dataskyddförordningen som ska skydda våra
personuppgiOer. Styrelsen har gå, igenom vad den innebär för oss och
har påbörjat en plan som kommer bli klar framåt hösten.
Slutligen vill styrelsen önska alla medlemmar en fortsa, härlig sommar!
Allt go,,
Annika Bie & Styrelsen Drevvikens Fri@dsträdgårdar

