
Nyhetsbrev Oktober 2022 

Det närmar sig slutet av odlingssäsongen och ett säkert hösttecken är att det är dags för 

städdagar. Vi kör alltså nu i helgen 1–2 oktober. För att det ska räknas som du deltar ska du 

vara avprickad senast 10.30 vid vår redskapsbod. Vi avslutar dagen 14.30 med korvgrillning, 

soppa och fika som föreningen står för. Här är några detaljer ni bör känna till: 

 

Eldning, ris och skräp 

Vi kommer inte att ha någon container för skräp den här gången. Förra årets hämtning blev 

väldigt dyr och det finns inte utrymme i årets budget för denna service. Däremot kommer man 

att kunna göra sig av med trädgårdsavfall och ris på två sätt: Vi kommer att bygga två 

rishögar, en vid stora parkeringen och en vid hästhagen. Här får ENBART ris och kvistar 

läggas. Alltså inte ogräs, inte torra perenner och inte heller roskvistar. Denna hög kommer att 

hämtas av kommunen.  

Men vi kommer också att elda på vår vanliga eldningsplats på ängen utanför område 2 och till 

den elden kan man lämna torrt material som inte ska läggas i rishögen. Detta gäller till 

exempel plankor och andra eldningsbara saker från er lott. Om vi lägger en massa saker i 

rishögarna som inte ska vara där så kan det hända att kommunen inte vill hämta, så nu hjälps 

vi åt att respektera detta.  

 

Prioriterade uppgifter 

Vi hade besök av parkingenjör Peter Mellin från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i fredags. 

Han uppmanade oss att rensa de diken vi har på området samt röja utanför våra staket på 

några ställen, framför allt utanför område 4 och område 1. Detta kommer att vara den mest 

prioriterade uppgiften denna helg. Det betyder att du som kommer i helgen kommer att arbeta 

med detta, dvs vi prioriterar ner andra arbetsuppgifter denna gång. För att kunna röja längs 

staketen på ett effektivt sätt ser vi gärna att du som har en bra såg, en rejäl sekatör eller en 

motorsåg tar med dig denna.  

 

Varning för träd 

Under sitt besök uppmärksammade Peter Mellin också att vi har ett par träd som borde ha 

fällts för länge sedan, men det verkar ha blivit en miss i kommunikationen med entreprenören. 

Det gäller alltså mastodontexemplaret till sälg som står bakom det lilla skjulet (en liten vagn 

egentligen) utanför område 2. En av stammarna är rejält rutten och det syns tydliga 

sprickor.  "Ingen bör vara i närheten här tills de här träden är fällda" var uppmaningen vi fick 

med oss.  

Vi hoppas att vi syns i helgen! 

 

/Styrelsen 


