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STYRELSEN INFORMERAR 

Extra årsmöte 2021 inställt 

På grund av pandemirestriktionerna hölls årsmötet 2021 ”per capsulam”, d.v.s. med 

omröstning per post. Vi i styrelsen meddelade tidigare att vi skulle ha ett extra årsmöte i 

augusti/september när Corona-restriktionerna lättats upp. Då skulle vi alla kunna ses på 

riktigt och bl.a. behandla inkomna motioner och verksamhetsplan. Vi hade sett fram emot 

detta men tyvärr måste det extra årsmötet ställas in p.g.a. att styrelsen inte mäktar med 

förberedelserna. P.g.a. privata omständigheter har det varit svårt att bedriva styrelsearbete 

under sommaren. Vi beklagar detta och tar motioner på årsmötet 2022 istället. Vidare 

rekommenderar inte heller nationella Koloniträdgårdsförbundet att ha ett extra årsmöte 

eftersom vi formellt sätt inte behöver det. Har ni frågor om detta vänligen kontakta 

styrelse@drevviken.nu 

Protokoll från årsmötet 14 juni finns uppsatt på anslagstavlan på stora förrådshusets vägg. 

Städdagar 2-3 oktober 10.30-14.30 

Kom en av dagarna och hjälp till med föreningens gemensamma arbeten runtomkring på 

området. Det kommer inte att finnas möjlighet att slänga privat skräp såsom i våras. Vi 

kommer heller inte att elda. Men ris och kvistar kan vi samla ihop, eftersom kommunen 

hämtar detta kostnadsfritt. Mer info kommer i nästa nyhetsbrev. 

Årets syn av lotter 

Styrelsen har under juni genomfört årets syn av våra lotter. Det är riktigt kul och 

inspirerande att se hur mycket och hur olika växter, grönsaker, frukter och bär alla odlar. Ta 

gärna själv en promenad runtom vårt stora område och låt dig inspireras. Under juli har vi 

kontaktat de medlemmar med lotter som det fanns frågetecken kring. 

Gångar och brandgata 

Tänk på att inte låta din växtlighet spridas ut i gångarna. Visa hänsyn till grannar så de kan 

passera utan att exempelvis bli blöta eller fastna i grenar. Tänk också på att den stora breda 

grusgången genom vårt största område (det mellan parkeringsplatserna) egentligen är två 

områden (3 och 4), som avskils genom en brandgata. Det är viktigt att ditt odlingsområde 

inte långsamt naggar sig fram på denna gång eftersom området skall stoppa spridning av 

bränder och fungera som väg för utryckningsfordon. 

 

Soliga sommarhälsningar 

från Styrelsen 

 

mailto:styrelse@drevviken.nu


ARBETSGRUPPEN INFORMERAR 

Arbetsgruppen är ett gäng medlemmar på ca 5 personer som ideellt sköter föreningens 

löpande praktiska arbete exempelvis gräsklippning, vattenkranar,redskap, byte av dasstunna 

etc. Det är en service vi lätt tar för givet men när den inte fungerar märks det snabbt. Vi 

skulle gärna utöka denna grupp och söker efter flera nya intresserade. Du behöver inte binda  

upp dig att utföra massa sysslor varje vecka utan kan också ingå som kunnig i exempelvis 

snickeri eller trädbeskäring eller ta på dig ett mindre ansvarsområde, exempelvis hålla 

ordning på plantbytarlådan. Kontakt arbetsgrupp@drevviken.nu om du är intresserad. 

Hjälp med beskäring av stora träd och buskar 

Söndag 15 augusti hjälper arbetsgruppen de medlemmar som behöver hjälp med beskäring 

på sina lotter. Vi är inga ”beskärings-experter” så om någon medlem är kunnig på detta får ni 

gärna vara med och komma med råd. Du behöver själv vara på plats under dagen och 

kontakta oss innan arbetsgrupp@drevviken.nu alternativt prata med Gunnar (lottnr. 127), 

Tao (lottnr. 55,56) eller Niklas (lottnr. 85) 

Vårt röda staket 

Runt större delen av våra områden löper ett rött staket som skydd för bl.a. rådjur. 

Arbetsgruppen har tagit en titt på skicket och skulle vilja be om följande: 

 

Undvik att använda staketet så att någonting ligger tätt emot trät eftersom det lätt 

bildas röta. Exempelvis hänga blomkrukor, spika fast plank, använda som växtstöd, 

sätta upp krokar eller linda runt en presenning. Tvärslån är lättare att byta om den blir 

rutten med stolparna är nästintill omöjliga eftersom det är fastgjutna i betong i marken. 

 

Undvik att ”släppa” grinden när du passerar. Håll i den och stäng den mjuk. När du 

”släpper” grinden dunsar den emot stolpar och ram, som långsamt slits. Många 

grindar har rätt mycket sprickor och som vi alla vet är många grindar också skeva. 

Tillsammans förlänger vi livslängden – det är ganska krångligt att bygga nya grindar! 

 

Stora hälsningar 

Från Arbetsgruppen 
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