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Som kolonist behöver man ha en stor portion tålamod och säkert kliar det i allas 
fingrar att få komma igång med vårbruket. Många är vi/ni som varit på 
Trädgårdsmässan och fått en försmak på säsongen. Våra bin har haft en bra 
vinter och Claes Göran meddelar att alla samhällen har överlevt. Intresset för 
odling ökar och vi har många som står på vår intresselista.  
Styrelsen hälsar alla medlemmar EXTRA välkomna till årsmötet då viktiga 
beslut ang. förråd och föreningshus skall fattas ( se nedan). 
 
 
VÅREN I KORTHET 
 
Årsmötet 
 
Årsmötet äger rum onsdagen 15 april kl. 18.30 på Wollmar Yxkullsgatan 37 i 
Gårdslokalen. Portkod 2890. Vi startar med ”Peppes piroger” och dryck ( vin 
finns till självkostnadspris) samt kaffe och kaka. Mötesförhandlingarna börjar kl 
19.00. 
 
 Kallelse och dagordning, samt husgruppens förslag har tidigare skickats ut 
separat. Husgruppen kommer att presentera ett bildspel samt en kostnadskalkyl. 
Som vi tidigare meddelat är den ”Gröna boden i mycket dåligt skick och 
behöver ersättas.  
 
Jordleverens 
 
Beställning har skickats ut och jorden kommer torsdagen 23.4. Viktigt att du 
hämtar jorden samma dag, annars får den lätt fötter. 
 
 



 
 
Plantmarknad 
 
Föreningen planerar att även i år ha en plantmarknad i Orhem. Roligt om så 
många som möjligt kan bidra med plantor, sticklingar, frön men även med annat 
som kan ha med odling att göra. Vi ses lördagen 23.5! 
 
Städdagen 
 
 I vår städar vi lördagen 9.5. Helgen innan är en långhelg  (1:a maj) och då vi 
antog att många kanske reser bort så flyttade vi fram städdagen en vecka. Det 
betyder dock att vi hamnar utanför v. 18 som är kommunens eldningsvecka. 
Således blir det ingen eldning på städdagen, utan vi får ta det till hösten. Till 
hösten kommer vi även att ha en container. 
 
Kulturvandring i Orhem 
 
Kom och lyssna på vår kunnige Harald Perby lott 5som åter har erbjudit sig att  
guida oss runt i Orhem och Flatenområdet, söndagen 19.4. Samling 11.15 vid 
Gula huset. 
 
 
Studiebesök på Skansen 
 
Föreningen har sökt bidrag från studiefrämjandet för en guidad visning på 
Skansen under sommaren. Datum meddelas senare. 
                       
                                           Lycka till i vårbruket ! 
 
 
                                                                      Styrelsen via Ylva Rundh Blomberg 


