Nyhetsbrev augusti
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

Snigel-jakt
Det är mycket sniglar på området som vi vet att många av er fightas med! Därför har vi tänkt
att vi ska ha en snigel-jakt den 21 augusti klockan 20 - 21. Våra oinbjudna gäster
kommer gärna ut på kvällen, så det blir en prefekt tid att träffas och tillsammans försöka
fånga så många som vi bara kan!
Alla sniglar är dock inte skadedjur! Dom flesta känner till mördarsnigeln eller den spanska
skogssnigeln som den egentligen heter, men det finns även andra arter som är ofarliga eller
till och med nyttiga.
Plantersnigeln är en fläckig snigel. Den äter främst döda växter och är oftast inte heller något
problem i trädgården. Däremot är den aggressiv mot andra sniglar. Den driver bort dem från
sitt revir och har i labbmiljö till och med dödat mördarsniglar. Så var glad om dom är i din
trädgård!
Det finns även olika sorters snäckor. Fläckiga lundsnäckan kan massföröka sig och bli ett skadeproblem. Dock den lilla källarglanssnäckan äter gärna mördarsnigelns ägg.
Tänk på att mördarsnigeln trivs väldigt bra under högar av skräp och plankor.

Skördefest
Den 19 ska vi ha en Skördefest!
Vi kommer att sy ihop ett program som vi återkommer med så fort det är klart.
Lite kort om ungefär vad som kommer ske: Musiker från ”dövas hus”, föreläsning om Miljödiplomering samt om arbetet med blommor för bin, humlor och andra pollinerare, introduktion för nya odlare, utbyte av grönsaker, tävling om vem som har den största pumpan!
Har du några idéer eller vill själv medverka med nått? Hör gärna av dig!

Beskärning av träd
Som vi har sett så är det många träd och buskar som har dragit iväg och behöver beskäras!
JAS-beskärning (i juli, augusti och september) funkar extra bra för träd som ”blöder” på våren som tex körsbär, plommon, björk, lönn, valnöt och kastanj. Men även andra träd och
buskar kan man beskära nu när de växer för fullt. Då läker snittytorna bra.
Vi kommer att promenera runt och märka dom träd och buskarna som behöver beskäras.
Skulle det vara så att ni behöver hjälp med att beskära träden så hör gärna av er så hjälps vi
åt innan städdagen!
Det behövs göras innan höststäddagen så at vi kan göra av oss med allt skräp som blir över.

Höststädning
Snart är det även dags för höststädning som vi ska ha den 5 & 6 oktober 10:30 – 13:00.
Kom till förrådet så anmäler ni er där och får en arbetsuppgift. Vi kommer att städa våra allmänna områden och egna lotter får ni ta på eran egna tid. Om ni inte kan vara med på någon
av dom fyra städdagarna på året så måste ni betala 300 kr.
Lån av flismaskin kommer att finnas att låna på dagen!

Sensommar tips:
•

Så grönsaker som är snabbväxande och som går att skörda långt in på hösten. Spenat, mangold, dill, vintersallat, rädisa. En del sorter kan övervintra och går då att
skörda tidigt på våren.

•

Gödsla eventuellt buskar och fruktträd med gödsel rikt på kalium. Det stimulerar
knoppbildningen och blomningen för nästa år.

•

Ansa och snygga till växterna. Är det fuktigt så börjar skador och angrepp ofta ge sig
på döda växtdelar.

•

Klipp häckar och fixa till så det är snyggt inför hösten

•

Skörda egna fröer. Torka spara dom i kaffefilter, märk med namn och datum. Så till
våren eller ge bort i present!

•

Ta bort stora blad från tomatplantorna. Dom behöver allt ljus dom kan få!

Med vänliga hälsningar,
Johanna Eek, ordförande med Styrelse!

