Nyhetsbrev maj 2020
Årsmötet
Vi kommer ha årsmötet utomhus den 28 juni. Det kommer att vara möjligt att lämna synpunkter per mejl eller
post om man inte kan komma pga. smittorisk. Ett utskick kommer snart med mer detaljer och exakt tid samt
årsmöteshandlingarna (än en gång).
Valberedningen
Valberedningen meddelar att den söker fler som vill delta i styrelsearbetet. Kontakta gärna valberedningens
sammankallande Margita, mejladress: margitau@gmail.com.
Man kan säga att det för det mesta är kul att arbeta med styrelsearbetet - det ger engagemang, kunskap och
gemenskap!
Ordningsregler
Till detta nyhetsbrev bifogas föreningens ordningsregler. Styrelsen har kompletterat dessa med kommentarer
för att tydliggöra vad som gäller. Reglerna utgår från Stockholm stads avtal och ordningsföreskrifter för
koloniområden.
Byggnationer
Som påpekats tidigare är de vindskydd/skjul som finns på en del lotter egentligen inte tillåtna, men så länge
Stockholms stad inte kräver det behöver de inte rivas. Men vi kan inte fortsätta att bryta mot stadens regler.
Det innebär att skjulen ska underhållas så att de ser vårdade ut men ombyggnader är inte tillåtna. Man får laga
det som är eventuellt är trasigt, men inte bygga om eller byta ut, t.ex. tak eller väggar.
Om du behöver göra något åt ditt skjul, stäm av med styrelsen först. Detsamma gäller allt som byggas upp:
pergola, växthus, plank. Det måste först anmälas till styrelsen för godkännande.
Synen
Styrelsen går syn på området efter den 15 juni. Vi kommer att titta extra på att gången utanför din lott är
rensad och framkomlig för en skottkärra.
Grus
Alla kan ta grus till gångarna, efter att du rensat bort ogräset. Man får inte ta av gruset för egen räkning och
lägga det på sin egen lott. Det är inte heller ett lämpligt material att ha på en lott. Det försvårar om man vid ett
senare tillfälle vid odla just där gruset lagts eller när man lämnar över lotten till nästa odlare.
Avfallshögar
Nu har allt vårt avfall forslats bort skönt. Kom ihåg att ingen får lägga något utanför sin lott. Inga nya högar. Vid
minsta tecken på en hög tror alla plötsligt att där kan man bli av med sitt avfall. Det kostar oss alla i föreningen
pengar när vi måste forsla bort skräp samt extra arbete för styrelsen.
Miljögruppen
Miljögruppen vill gärna ha fler deltagare. Gruppen kommer under sommaren att titta igenom hur många som
redan har komposter för att få en uppfattning hur många fler som behövs för att vi ska bli miljödiplomerade.
De bokade föreläsningar om kompost och biologisk mångfald är inställda f.n. pga. smittorisken.
I vårt miljöarbete behöver vi tänka igenom hur vi kan vattna våra grödor. Vi vill spara på vatten som kommer
från Stockholm stad genom reningsverk m.m. Det är också en av våra dyraste utgifter i föreningen. Avstå från
att låta en vattenspridare stå på under en solig dag. Vattna lokalt.
Kö till en lott
Under senaste åren och ännu mer nu under våren har många anmält sitt intresse för att få en kolonilott hos
oss. Lediga lotter fördelas efter kötid och dessa ökar.
Hemsidan
Kommer förhoppningsvis snart i ny form och med ny adress.
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