Nyhetsbrev Juni 2019

Nu är våren nästan över men sommaren väntar lite. Det har blåst mycket som kyler och torkar ut jorden. Vi har fått ca
nästan 20 nya medlemmar. Några delar sin lott med vänner och familj.
Säckar av planteringsjord och verktygslådor har levererats. Nästa år ska vi vara ute tidigare med beställning av jord.
Nu söker vi deltagare till arbetsgrupper som undersöker saker för att vi ska bli miljödiplomerade.
De områden som ska undersökas är:
A Områdesbeskrivning
B Gödsling - jordförbättring, kompostering, växtskydd, bevattning, eldning
C Bra miljöval
D Bevattning med sjövatten
E Källsortering
F Information till medlemmar
G Studier i odling och miljö
Hör av er till styrelsen om du vill vara med och ange gärna om det är något ämne ni helst vill arbeta med.
Studiefrämjandet kommer att ge oss stöd. De ha hjälpt många föreningar tidigare. Som start bokar vi en tid med en
person från Studiefrämjandet som kommer och guidar i hur vi startar upp, han är själv kolonist.
Annat:
Det står en pallkrage vid vårt lilla hus där man kan jordslå växer som inte får plats på ens lott och man vill ge bort. Vi
hjälps åt att vattna dem. Titta gärna och se om det är något du vill ha. De är bara att ta.
Tyvärr har vi hittat trädgårdsavfall utanför vårt område. Ner mot sjön vid område 3-4 och ovanför norra
parkeringsplatsen. Några i styrelsen tar bort det eftersom det vi inte får lägga något avfall på kommunens mark. Vi
kan få böta.
Detta tar tid av oss och känns inte kul. Så åter igen: inget trädgårdsavfall får läggas utanför vårt område.
Vid årsmötet framkom förslag på att sänka kostnaderna för uthyrning av trädgårdsmaskiner. Vi prövar att sänka från
50 kr per tillfälle till 25 kr. Om du vill hyra en maskin kontaktar du Toma, som träffas på lott nummer 94 och 107, så
hjälper han dig. Du måste betala kontant så se till att ha slantar med dig. Toma lämnat också ut nycklar till förrådet och
dasset för en depositionsavgift på 120 kr. Även det mot kontant betalning.
Styrelsen går Syn den 17 juni och tills dess ska lotten vara uppodlad och välskött på alla sätt. Vi kommer se extra på
om du har rensat ogräs från gången som gränsar till din lott och att den är tillräckligt bred för att kunna komma fram
med en skottkärra. ca 1 meter.
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