Nyhetsbrev mars
Äntligen, äntligen är våren på väg! Snart kan vi börja odla ute på Orhem igen och starta upp
våra nya eller gamla projekt!

Årsmöte
Som det ser ut med Covid-19 så kommer vi inte kunna ha ett fysiskt årsmöte i år. Vi har
därför tagit Koloniträdsgårdförbundets råd och kommer att ha ett årsmöte per Capsulam.
Årsmötet kommer också att skjutas fram och mer info kommer snarast.

Jord & Gödsel
Vi kommer som tidigare år att beställa jord och gödsel till området. Vi kommer att få
leverans den 23 april. Det kommer att finnas:
Planteringsjord KRAV = 79 kr per säck
Kogödsel KRAV = 79 kr per säck
Barkmull = 59 kr per säck
Täckbark = 59 kr per säck
Denna gång behöver du inte att beställa i förväg utan det kommet att komma 13 pallar till
området den 23 april och det är först till kvarn som gäller!

Städdag
Vi kommer att ha städdagarna den 8–9 maj som tidigare planerat men det kommer att ske i
en annan form. Vi vill såklart inte skapa stora grupperingar så vi kommer att fokusera på att
göra fint runt sin egen lott. Det kommer att finns grus för att fylla på i gångarna också. Det
kommer även som vanligt att finnas möjlighet att slänga bort skräp samt kvistar & ris.
Avprickning görs som vanligt vid redskapsboden mellan klockan 11:00 - 12:00.

Metoo
Vi i styrelsen har tagit till oss den här frågan och kommer att fortsätta att jobba med den. Vi
vill därmed påminna om ordningsreglerna och våra stadgar som alla medlemmar måste
följa! Du hittar våra ordningsregler och stadgar bifogade till mailet!
Vi behöver alla hjälpas åt för att skapa en trevlig stämning i våran förening så det är upp till
var och en att se till att vi följer dom regler som finns.
Vi i styrelsen vill också meddela att det inte är okej att använda sig av våran maillista för att
skicka ut mail om Metoo till alla medlemmar. Det är mot GDPR lagen och
Koloniträdgårdsförbundet har meddelat att det inte får fortsätta i framtiden.
Vi i styrelsen vill att ni alla medlemmar ska veta att ni kan komma till oss om ni vill prata om
något!

Vatten
Vattnet kommer att slås på den 1 maj

Träd
Vi kommer tyvärr inte att kunna få hit en skola pga. Covid-19 i år för att hjälpa oss med
beskärning av träd. Därför undrar vi om det finns någon i våran förening som är duktig och
kan tänka sig att hjälpa oss med att beskära träd i området?

