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Odlingsåret lider mot sitt slut. Tack vare en hel del regn, blandat med sol och värme, blev 

skörden ovanligt god. Regn gör dock att våra vänner sniglarna trivs. Åk gärna ut en kväll då 

det regnat och jaga dem. Själv blev jag chockad över mängden sniglar på min lott. Under 

dagtid lyser de minsann med sin frånvaro.  I år har vi gjort en paus vad gäller höstens 

skördemarknad och vi tar upp det till diskussion igen under kommande säsong 2020. 

Styrelsen vill också påminna om vår hemsida där mycket information om föreningen finns 

att hämta. 

 

Miljödiplomering 
Miljögruppen fortsätter sitt arbete och under augusti erbjöds alla medlemmar två 

föreläsningar, biologisk mångfald och kompostering. I grundnivån ingår en jordanalys och 

fem lotter kommer att dokumenteras. Information finns även på vår hemsida. Till våren 

hoppas vi att fler personer vill vara med i gruppen då några har meddelat förhinder att delta. 

Studiefrämjandet erbjuder en föreläsning för alla koloniodlare om miljödiplomering och 

miljöarbete 15 okt. ( se inbjudan på vår hemsida).   

 

Städdagen  

 
Vi träffas vid Föreningshuset lördagen 5 oktober kl 10.30 för avprickning och en kort samling med 

info från miljögruppen och styrelsen. Under dagen hjälps vi åt att ta hand om våra gemensamma 

utrymmen. Dagen kommer att innehålla många olika uppgifter och man deltar efter förmåga och 

intresse. För att få tillgodoräkna dig städdagen ska du vara med från start. 

 

 Container . Det kommer att finnas en container för grovsopor även denna höst. På sikt får vi 

fundera på om vi ska fortsätta med detta, då kostnaden har gått upp betänkligt. 

 OBS! Ingen kompost får läggas i containern. 

 Ingen eldning då vi ska bli miljödiplomerade. 

 Föreningen bjuder på grillad korv ca 12.30. 

 Ta med egen dricka och kaffe. Trevligt om någon/några kan baka något till kaffet.. 

 Om du inte kan delta på städdagen finns två möjligheter: du kan utföra en uppgift på valfri 

dag eller betala en städavgift på 200 kr.  

 

Lotter och årsavgift  

 
Det är snart dags att betala årsavgiften. Senast 31 oktober vill vi ha din betalning till 

postgiro 522 99-5 ( Orhems Fritidsträdgårdar Trekanten). Enklelott 1.400 kr och dubbellott 

2.600 kr. Glöm inte att ange namn och lottnummer. 



 

Om du har för avsikt att säga upp din lott är vi tacksamma om du meddelar oss senast 30 

sept. Meddelande har gått ut till alla medlemmar ang. interna byten av lotter.  

Gäller lottnummer: 23,24,37, 41,43 och 77. 

 

Husgruppen 

 
Vi har under sommaren inväntat en lägesbeskrivning. Den är nu klar och vi kan gå vidare 

med arbetet. Huset är färdigmålat utvändigt och under städdagen räknar vi med att förbereda 

för målning av golvet. Lars kommer att snickra en trappa och se till att ventiler kommer på 

plats. Under städdagen behöver vi också gräva ett dike längs kortsidan. Detta för att 

underlätta avrinningen av vatten under vårens snösmältning. Under vintern jobbar 

husgruppen vidare med att förbereda för indragning av el. Är du intresserad av att hjälpa till 

i husgruppen så blir vi väldigt glada. Hör i så fall av dig till föreningens infomail. 

 

Vattnet 
 

Vattnet kommer att stängas av i mitten av oktober. 

 

 

Slutligen en tråkig, men viktig uppmaning till alla medlemmar. Dumpa inget avfall eller 

kompost på allmänningen eller utanför röda staketet. 

 

 

Ha en fortsatt skön höst!                          Styrelsen/ Ylva 


