Hej kolonister!

Våren är här och odlingssäsongen är i antågande! Nu är det dags att förverkliga vinterns
drömmar om den prunkande oasen och en del av oss har redan hunnit sätta igång med
förberedelserna på lotten.
Det finns mycket att låta sig inspireras av; t.ex vår medlemstidning Koloniträdgården,
Trädgårdsmässan som i år hade en föredragsserie på över 100 föredrag på temat kunskap
och inspiration,
eller Koloniträdgårdsförbundet som fyller 100 år och bjuder på jubileums-webinarier. Näst
på tur 21/4 kl 18 Beskärning av träd och buskar och 5/5 kl 18 Skapa en levande och fruktbar
jord. Se tidigare utskick! Alla webinarier spelas in och ska finnas tillgängliga i efterhand under
hela jubileumsåret.
Vi har även växtlektyr i boden t.ex ett häfte av Koloniträdgårdsförbundets ”Lättodlat” .
Här kommer lite planer inför våren:
Än är det ett riktigt aprilväder men långsamt blir det varmare och snart är det dags att sätta
på vattnet på kolonin, prel nångång v.15 el 16 om vädret tillåter.
Vi kommer även detta år att sambeställa jord, gödsel, barkmull och täckbark mm från
T-gross. Beställningslista och övrig information kommer strax!
Normalt sett brukar vi ju ha en städdag i maj men då även denna säsong är påverkad av
covid funderar vi på upplägget. Kanske blir det istället en lista med städuppgifter som man
kan utföra under en månad eller mer såsom vi delvis gjorde förra året. Allt hänger på hur
smittspridningen utvecklas! Vi bevakar läget och återkommer!
Vi vill också passa på att påminna er som inte har betalat årsavgiften än att sista
betalningsdag är 30 april!
Om ni vill byta eller skänka saker från er lott som ni tror att andra kan ha glädje av – använd
gärna anslagstavlorna på verandan för kommunikation! Fler har hört av sig!
Miljödiplomeringscirkeln drar strax igång där man får chansen att öka på sina kunskaper i
hållbar odling som ett led i att uppgradera föreningen till bronsnivå. Se tidigare utskick!
Det går fortfarande att anmäla sig!
En liten påminnelse; kullen och parkeringen får inte användas som avstjälpningsplatser för
sånt man inte vill ha kvar på lotten. Kan man inte transportera bort avfallet själv brukar det
gå att ordna i samband med städdagar. Hur vi gör med borttransport av grövre

trädgårdsavfall och annat avfall just denna gång har vi inte diskuterat än men blir sannolikt
en vanlig städuppgift.
Om ni vill bygga/uppföra något på lotten eller plantera träd, kontakta styrelsen först så vi får
resonera om saken eftersom sådana frågor tas upp till styrelsebeslut!
Sist men inte minst kommer vi att behöva göra ett fyllnadsval av ett par styrelsemedlemmar.
Valberedningen ligger i startgroparna för rekryteringen och kommer strax att höra av sig!
Hoppas just du vill ställa upp och vara med och utveckla föreningen!
Avslutningsvis vill vi i nya styrelsen önska alla ett gott nytt odlingsår!
Väl mött! / Tove, Gunilla, Josefin, Sonja och Anne

