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Sommaren står för dörren och vi hoppas att alla fått ner frön och plantor i jorden. Några 

lotter har haft påhälsning av råddjur som smaskat i sig tulpaner och andra godsaker. De är inte 

bara bra på att hoppa över staket utan lika bra på att krypa under!! . Tyvärr ser vi också ett 

problem med att det lämnas sopor och annat avfall på våra allmänningar. 

 

Lottsyn 

 
 Styrelsen har gått lottsyn och vi ber er alla att rensa ordentligt på in och utsida 

av era lotter. Vi ber er också att ta ansvar för gångarna mellan lotterna så de 

inte växer igen. Klippningsschema är utskickat och vi ber alla anmäla vilken 

vecka du kan klippa. 

 

 Rensa bort lupiner, gullris och parkslide på allmänningarna och håll efter dem 

på lotterna ( klipp bort blommorna efter blomning) . Dessa växter ingår på den 

nationella listan för invasiva växter. 

 

 Någon har lagt sopor i gula sopsäckar mitt emot lott 12 och 13 och vi ber 

”någon” att snarast ta bort dem. 

 

 

Kompost. 

 
Det är glädjande att se att så många nu har komposter på sina lotter. Men tänk på att inte 

lägga avfall som passerat diskbänken i en öppen kompost ( gäller även råa grönsaker). 

Råttor har ett fantastiskt luktsinne och äter numera allt. Ska du vara säker, så ha en sluten 

kompost. 

 

Gräsklippare 
 
 Våra gräsklippare är hårt slitna. Två av dem kommer att kasseras, då det blir mycket 

kostsamt att renovera dem. Klipparen med uppsamlaren fungerar dock fortfarande. 

Föreningen kommer att köpa in en ny klippare inom snar framtid. Var noga med att rensa bort 

grenar och stenar innan du börjar klippa. Till lotterna vill vi att du använder 

handgräsklipparen. 

 

Städavgift 



 
Vi påminner om städavgiften för dem som inte deltog på städdagen. 200 kr till föreningens 

plusgirokonto 522 99-5. 

 

 

Föreningshuset 
 
Huset är nu färdigmålat och vi tackar alla som ställde upp och målade under Lars fina ledning. 

Planen är nu att dra in el och sedan isolera väggarna samt måla golvet. 

 

Miljögruppen 
 

Miljögruppen har nu börjat sitt arbete med att inventera det som redan görs vad gäller 

miljöarbete i föreningen. I augusti kommer vi att erbjuda två föreläsningar tillsammans med 

stugföreningen. Föreläsningarna tar upp ämnen som: 

 Kompostering 

 Biologisk mångfald 
 

Föreläsningarna kommer att hållas i Orhem/ Smedjan vid vändplanen. Mer info kommer 

senare. 

 

Styrelsen önskar en fortsatt skön sommar! 


