
Hej alla medlemmar! 
 
Hoppas ni har det bra och att allt växer som det ska. Här är några uppdateringar från 
styrelsen. 
 
Träflis 
Vid parkeringen närmast grindstugan har vi fått en del träflis levererat av ett företag 
som får detta som restprodukt. Det är gratis att ta för alla, men ta gärna måttligt så att 
det räcker till så många som möjligt. I närheten ligger det också en stor hög med löv, 
detta får man också ta av. Grushögen som ligger där är dock enbart till för de 
gemensamma gångarna. 
 
Digital föreläsning 
Strax före midsommar anordnade vi en digital träff för nya odlare. Det blev en trevlig 
stund där vi pratade om allt från åkervinda och kirskål till bra saker att odla och tips 
för att få bättre jord. Vi hoppas kunna anordna fler träffar av den här sorten. Hör 
gärna av dig till styrelsen@drevviken.nu om du har något du är bra på och vill dela 
med dig av. 
 
Surströmmingsknytis 
Vi träffas och äter surströmming tillsammans. Alla tar med egen mat, dryck, tallrikar, 
bestick och muggar samt tar med sina egna sopor. Vi träffas vid redskapsboden och 
sätter upp föreningens partytält om det blir regn. Äter du lite? Prata ihop er och dela 
på en burk! 
Tid: 12.30 lördag 20 augusti 
 
Svamputflykt 
I september kommer det att anordnas en gemensam svamputflykt. Datum är inte helt 
spikat ännu, men vi återkommer med mer information längre fram. 
 
Åtgärder efter synen 
I mitten av juni gick vi vår årliga syn. Vi håller nu på att följa upp de synpunkter vi 
hade och har redan kontaktat en del av er. Vi fortsätter att beta oss igenom listan och 
kommer senare i höst att erbjuda hjälp med att beskära träd som blivit för höga. Det 
finns också några allmänna förhållningsregler som vi vill påminna om: 
– Det är inte tillåtet att spika i det röda staketet eller hänga upp saker i det. Det 
förkortar livslängden på staketet och kan kräva stora arbetsinsatser. 
– Har du buskar eller grenar som hänger ut över de gemensamma gångarna? Bind 
upp dem eller beskär. Det måste gå att ta sig fram utan problem. 
– Respektera din omgivning och se till att ogräs från din lott inte växer in hos 
grannen. Tänk också på att inte plantera stora saker eller bygga spaljéer etc för nära 
gränsen mot grannarna. 
 
Svårt att hinna med din lott? 
Ibland kommer livet i vägen för odlandet. Det är arbetstoppar, sjukdomar eller nya 
familjemedlemmar. Vi har stor förståelse för detta och inser att alla kan ha en svacka 
ibland. Däremot är det väldigt bra om ni meddelar oss i styrelsen om något händer, 
då behöver vi inte lägga tid på att kontakta er och fråga vad som hänt. Det är många 
lotter i vår förening och vi hoppas att vi kan hjälpas åt att minska onödigt 
administrativt arbete. 

mailto:styrelsen@drevviken.se


 
Vi hörs! 
Styrelsen 
 


