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Hej alla medlemmar!

 Våren är här med knoppar och blomning som det brukar vara 
vid denna årstid. Annars är det mycket som inte är som vanligt
just nu med tanke på coronavirusets inverkan på våra liv.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer att minimera  
sociala sammankomster och fysisk kontakter medför vissa 
förändringar av planering och aktiviteter i vår förening.

DEN GEMENSAMMA STÄDDAGEN 9 MAJ STÄLLS IN.
De obligatoriska städuppgifterna utförs istället på valfri tid 
under maj månad. På anslagstavlan vid boden anslås en lista 
med uppgifter, där man antecknar sig när arbete är utfört.

Det blir heller ingen eldning under våren, varken gemensam eller på egen lott, det senare i enlighet 
med miljödiplomeringen.
Medlem som behöver forsla bort skräp och annat från sin lott får ordna det på egen hand.

Vi hälsar nye biodlaren Kjell Eriksson välkommen till oss. I juni
kommer han att placera två bikupor på kullen. De kan byggas på på
höjden efter hand. Kjell berättar gärna om biodlingen vid senare
tillfälle. Telefonnummer till honom och till svärmarjouren kommer
att anslås i boden. 

Medlemmarna uppmuntras att använda våra anslagstavlor på
boden till meddelanden. Det kan handla om byte av växter, 
olika slags tips, förfrågningar mm.

Grusning kan nu göras på områdets mest utsatta områden i ett första steg som därefter får 
utvärderas. Två säckar med 0-8 och en med 0-16 stenmjöl har levererats till parkeringen. Ogräs ska 
först avlägsnas och en kant lämnas som avgränsar var man lägger ut stenmjöl. Det finns en rulle i 
lilla boden med geotex för den som vill prova att grunda med markväv. Vi föreslår att man ensam 
eller på respektfullt avstånd från varandra kör ut grus på de platser man hackat bort ogräs. 

Beställningen av jord och gödsel levereras i månadsskiftet april/ maj. Utlämning sker under några 
dagar. Närmare detaljer om betalning, tider och hämtning skickas ut separat. 

Kvarstående utdelning och påskrift av nya kontrakt kommer inte att ske genom fysiska möten i 
nuläget. Vi avvaktar och informerar om det kan ske på annat sätt.

Vattnet kommer att sättas på i slutet av april, exakt datum är beroende av väderleken.
Meddelande kommer när vattnet satts på.

Nu gäller det att ta tillvara de fina stunderna på vårt koloniområdet. För att vi ska trivas och känna 
oss trygga under rådande förhållanden uppmanas alla att följa FHM:s rekommendationer. 

Om du har undringar eller synpunkter, mejla gärna till enskedegardskoloni@gmail.com

Vårliga hälsningar
Anne, Miia, Gunilla, Marianne, Philip
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