Nyhetsbrev september
Nya styrelsen som valdes 2020 :
Ordförande Johanna Eek, lott nr 135
Kassör Irene Remmel, lott nr 132
Sekreterare Annette Dahlqvist, lott nr 134
Ledamot Lisskulla Moltke-Hoff, lott nr 29
Ledamot Antonie Grahamsdaughter, lott nr 21
Suppleanter Laitho Somjit Karlsson, lott nr 55 56
Josephine Askegård, lott nr 159
Niklas Hidmark, lott nr 85
Elin Johansson, lott nr 95

Tack alla som var med på snigeljakten, jättebra jobbat!
Skördefest
Den 19 september ska vi ha en Skördefest!
Det kommer att bjudas på fika och kaffe på dagen. Vi kommer också att slå på grillen så ta
gärna med något eget att grilla!
Program för dagen:
11:30 Release av nya hemsida! Kommer också att visa upp nyttig information för nya odlare
12:30 Pia pratar bin
12:45 Cooking Wild – Film om Tao av Anthonie Grahamsdaughter
13:10 Föreläsning om pollinerade insekter
13:45 Tävling om största pumpan / Byten av frön & grönsaker
14:00 Svensk folkmusik / Grillning & fika
Har du några idéer eller vill själv medverka med nått? Hör gärna av dig!

Höststädning
3 & 4 oktober 10:30 – 13:00.
Vi kommer inte att elda eftersom vi ska satsa på att bli miljödiplomerade!
Det kommer att finnas Bigbag sortering för plast, metall & trä
Vi kommer att hjälpas åt att beskära träd/buskar. Finns det någon som är duktig på träd som
skulle kunna tänka sig att hjälpa till?

Höst tips:
•

Så morötter, ringblommor vintersallat, svartrot, dill & persilja. Då kommer det upp
några veckor tidigare nästa år

•

Många lökar ska sättas senast i september. Narcisser, krokus, hundtandsliljor & hyacint måste hinna bilda rotsystem innan frosten kommer

•

Gallra bärbuskar som krusbär & vinbär. Klipp av gamla grenar & skott som burit frukt
på sommarhallon (hösthallon beskärs på våren). Klipp jäms med marken & lämna 810 kraftiga, nya skott per meter

•

Plantera klyftor av vitlök. Följande sommar kan man skörda hela vitlökar.

•

Tulpanlökar kan sättas ända tills tjälen slår till

•

Om äppelträden har skorv ska all frukt bort på hösten. Plocka också bort frukter som
är skrumpna och bruna, annars kan de sprida smitta.

•

Klä på trädgården inför vintern. Täck bar jord i grönsaksland med halm, gräsklipp eller löv. Lämna lite gömställen för insekter & igelkottar.

Med vänliga hälsningar,
Johanna Eek, ordförande med Styrelse!
Mail: styrelsen@drevvikensfritidstradgardar.se

