NYHETSBREV 12 augusti 2020 Enskede gårds koloniträdgårdsförening
Hej alla medlemmar!
Vi närmar oss sensommar med mognande grönsaker, frukter och bär, en fröjd för både öga och gom.
En glädjande nyhet är att två bisamhällen nu har flyttat in på kullen, ombesörjt att vår biodlare
Kjell Eriksson. Det finns telefonnummer till svärmarjouren i boden vid behov.
Planerad städhelg 12-13 september
Tiden är preliminär och förutsätter att Folkhälsomyndigheternas riktlinjer kan följas.
Städarbetet kan utföras i små grupper eller enskilt. Uppgifter under försommarens
utspridda städdagar behöver följas upp. Nya uppgifter kommer till.
Någon slags bortforsling av allmänt och eget skräp planeras. Mer information
kommer.
Städuppgifter under vår och försommar.
Utförda städuppgifter är staketmålning, oljning av ny sittmöbel, reparation av gamla
sittmöbler, stenläggning under sittmöbel, ogräsrensning, häckklippning, bortforsling
av allmänt bråte, genomgång av redskap mm. Tack till er som bidragit!
Grusning efter skriftlig instruktion har gjorts på prov av medlemmar själva på vissa utsatta delar av
gångarna. Det viktiga förarbetet med ordentlig ogräsrensning har ibland inte blivit tillräckligt
grundligt.
En gemensam grusning av alla gångar hade varit önskvärt men har inte ansetts genomförbart i år på
grund av pandemin. Vi hoppas på bättre förutsättningar kommande år.
Gräsklippare och trimmer.
Gräsklipparna är slipade med olika verktyg men har tyvärr inte blivit så mycket bättre. Det finns nu
två trimmers i boden att låna. Laddare och batterier ligger på hyllan. Medlemmen får ta hem och
ladda eftersom vi inte har el. Rekommendation att använda glasögon/ skyddsglasögon vid trimning.
Eftersyn
Vid eftersynen 13-19/7 noterades att anmärkningar hade åtgärdats i de flesta fall. Några kolonister
har meddelat att de inte hunnit med och behöver mer tid på grund av hinder orsakade av pandemin.
En kontinuerlig rensning av gångarna, både de grusade och de mellan lotterna, behövs under hela
säsongen. Det ser både trevligt ut och är hänsynsfullt mot lottgrannarna. Ogräs ska tas bort och
uthängande växtlighet bindas upp eller beskäras.
Varje kolonist har ansvar för halva bredden på gången.
Bodnycklar
Nycklar till boden eftersöks för att förse nya kolonister. Lämna in om du har mer
än en nyckel per lott. Det går inte att tillverka fler nycklar av den gamla sorten.
Stölder
Några kolonister har fått grönsaker och bär stulna och nyligen har en kolonist fått
sin redskapslåda uppbruten. Detta är tyvärr ett återkommande problem årligen. Vi
får hålla utkik och rapportera om något otillbörligt sker.
Med förhoppning om en fortsatt god odlarsäsong!
Anne, Miia, Gunilla, Marianne, Philip
Styrelsen Enskede gårds koloniträdgårdar

