
 

Skördetiderna fortsätter och det är kul att se hur pumpor, lök, bönor och allt annat växer på 

vårt område. Här är några meddelanden från styrelsen.  

  

Städdagar 

Den 1–2 oktober träffas vi och fixar och städar på vårt område. Hör gärna av dig till styrelsen 

om du ser något som du tycker bör åtgärdas. Vi börjar 10.30 och kör fram till 14.30. Vi grillar 

korv och fixar fika till alla som dyker upp. För att det ska räknas som du deltagit på städdagen 

ska du vara avprickad senast 10.30. Samling vid vår stora redskapsbod.  

  

Trädgårdsavfall utanför vårt område 

Den här sommaren har vi hittat flera högar med trädgårdsavfall utanför vårt område, bland 

annat vid den gamla tennisbanan. Jättetråkigt eftersom det är absolut förbjudet att slänga ris, 

ogräs eller annat utanför din egen lott. Den marken tillhör inte den som vi arrenderar av 

kommunen och vi har inte tillåtelse att slänga skräp där. Detta kan påverka våra arrendevillkor 

och kommunens inställning till oss. 

 

Du som lottinnehavare är skyldig att själv ta hand om de kvistar, ogräsrötter och allt annat 

som uppstår på din lott. Ibland anordnar vi gemensamma insamlingar, men föreningen kan 

inte ta hand om allt avfall.  

  

Gränsdragningar 

Ibland uppstår det tveksamheter kring var gränserna egentligen går mellan olika lotter. Om ni 

har frågor kring detta går det utmärkt att höra av sig till styrelsen så hjälper vi till med denna 

fråga.  

  

Svamputflykt 

Den 17 september anordnas en gemensam svamputflykt med Tao som guide. Vi träffas 13.30 

vid röda boden/toaletterna och beger oss ut i skogen tillsammans. Vi beräknar att vara ute ca 

1,5 timme. Medtag egen korg och fika. 

  

Digitala föreläsningar 

I höst anordnar Koloniträdgårdsförbundet fyra digitala föreläsningar om odling. Alla börjar 

klockan 18.00, är kostnadsfria och går att se via Teams.  

  

27/9 Vitlök – en riktigt smakfull odling 

Lär dig allt du behöver veta för att lyckas med din vitlöksodling. 

Föredragshållare: Åke Truedsson, känd tomat- och vitlöksexpert och författare. 

  

20/10 Asiatiska blad och rötter 

Upptäck och lär dig odla spännande och välsmakande asiatiska bladgrönsaker och rötter.  

Föredragshållare: Karin Arver, kolonist med inspirerande odlingar på Årstafältets 

koloniområde i Stockholm. 

  

16/11 Potager i köksträdgården 

Goda råd om hur du kan skapa en dekorativ köksträdgård med hjälp av grönsaker och 

blommor.  

Föredragshållare: Anette Nilsson, odlare med lång erfarenhet av potager och författare till 

boken Den blomstrande köksträdgården – Potager på svenska. 

  



7/12 Perenna grönsaker och skogsträdgårdsodling på kolonin 

I skogträdgården odlar du med naturen och låter växterna hjälpa varandra och dig.  

Föredragshållare: Philip Weiss, skogsträdgårdsinspiratör och författare till boken 

Skogsträdgården. 

  

Länkar till föreläsningarna kommer att läggas ut på koloni.org och delas på 

Koloniträdgardsförbundets Facebooksida. 

 

 

Ha det fint så syns vi på städdagarna! 

/Styrelsen 
 

http://koloni.org/

