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Den tar ju slut tyvärr, den där sommaren och odlingssäsongen, som man så länge går och 

väntar på. Just nu känns det tungt att behöva vänta ännu en lång vinter. Men vi får glädjas 

över att vi fick en bra sommar och en god skörd. Styrelsen slår ett slag för vår hemsida där 

mycket info finns att hämta. www.orhemtrekantern.se . Vi ber också alla medlemmar som 

ändrat adress eller e- post att anmäla det till vår infomail. 

 

Städdagen 
Stort tack till alla som kom och hjälpte till att höststäda vårt område. Mycket blev gjort och 

containern blev full! Ett extra STORT TACK till de tre kolonister som hade bakat till fikat. 

Det var mycket uppskattat!! 

 

Årsavgiften 
Vi påminner om årsavgiften som ska vara betald senast 31.10. Avgiften är oförändrad 1.400 

kr för enkellott och 2.600 kr för en dubbellott. Plusgiro 522 99-5. Glöm inte skriva namn och 

lottnummer. 

 

Lottsyn 
Efter städdagen gick styrelsen lottsyn. Majoriteten av våra lotter är välskötta och väl 

underhållna. Några lotter har blivit övergivna i sommar och då växer lotten blixtsnabbt igen, 

vilket också påverkar intilliggande lotter och gemensamma gångar. Vi vädjar nu till alla 

medlemmar att i första hand rensa utvändigt runt HELA lotten. Nu, efter allt regn går det  

lätt att gräva. På vissa ställen är det svårt att passera med en skottkärra. 

 

Kompost 
Vi har problem med råttor på området och vi ber alla som får bokashi kompost att gräva ner 

det minst 40 cm. Tänk också på att allt som passerar diskbänken räknas som matavfall och 

måste förvaras i slutna komposter. Råttor har ett fantasiskt luktsinne. Allt det, som inte ska 

hamna i komposten t.ex. potatisblast angripet av potatismögel kan lämnas på 

återvinningsstationen och brännas som hushållsavfall.  

 

Styrelsen önskar alla en bra vinter och vi ses igen till våren!   Ylva / styrelsen 

http://www.orhemtrekantern.se/

