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Det blev en torr, torr sommar! Till skillnad från andra kranskommuner, så klarade vi oss utan 
vattningsförbud, men vi hoppas ändå att alla har vattnat med sunt förnuft. Inget ont som inte har 
något gott med sig, sniglarna blev färre. I år verkar gräsklippningsschemat fungerat bra och 
området ger ett välskött intryck. Stort tack till alla som klippt!!!  Glöm dock inte att klippa 
gångarna också. 
 
HÖSTEN I KORTHET 
 
Höstmarknad 
2017-års skördemarknad äger som tidigare meddelats rum Lördagen 16 september i samarbete 
med Victoria på Torpet. Vi hoppas att du vill bidra med något från din lott, stort som smått, då 
pengarna går till vårt planerade föreningshus. 
 
• Plantor lämnas på lott 38 ( Inger Redelius). 
• Blommor lämnas i hinkar som placeras bakom Gula Huset. 
• Sylt, saft, grönsaker och inläggningar lämnas på hyllan längst in till vänster i Gula Huset. 

Behöver du etiketter så kontakta Ninni lott 19. 
• Om någon vill hjälpa till vid försäljningen på lördagen så blir vi jätteglada. Hör av dig till 

styrelsen.  
• Om inte annat, så kom och handla och lär dig om ympning. 
 
Skadedjur  
Tyvärr har vi en del råttor i området, speciellt på de lotter som ligger i närheten av stallet. Vi vill 
dock informera att det är FÖRBJUDET ATT SOM PRIVATPERSON att lägga ut råttgift på 
sin lott ( lag från 2014). Det är mycket stränga regler för råttbekämpning med gifter, då det 
påverkar många led i näringskedjan. RÅTTFÄLLOR är dock helt OK. Tänk på att inte 
förvara något på din lott som kan intressera råttor. Se över lådor och komposter. 

Vi har också haft påhälsning av råddjur och alla ska se över sina staket. Tänk på att dina 
grannar också kan drabbas om du inte har ett bra staket. Råddjuren är inte bara bra på att hoppa, 
utan kryper också under staketet om möjlighet ges. 

Uppsägning av lott 
Om du har för avsikt att inte ha kvar din lott nästa säsong så ber vi dig att snarast (innan 
städdagen) höra av dig till oss. (info@orhemtrekanten.se) . Detta då det står många i kö och för 
att vi kan behöva använda städdagen 8 okt till att ev. åtgärda några lotter. 

 
Städdagen Vi ses lördagen 8 okt. Mer information kommer i nästa medlemsblad. 
 

Väl mött!  
Styrelsen/ Ylva Rundh Blomberg 


