
Hej medlemmar,

Så kul med den fina uppslutningen vid firandet av Koloniförbundet igår! Tack för alla fina bidrag! 

I det här nyhetsbrevet vill vi informera lite om följande punkter:

-Städdag
-Stölder och skadegörelse
-Koloniträdgårdsförbundets jubileumswebinarier
-Påminnelse om buskar
-Efterlysning

Höstens städdag kommer att äga rum den 19/9 kl 10-15. Vi återkommer med mer information, men se till 
att boka datumet. Två hållpunkter: kl 14  samlar vi alla som vill samtala om möjliga strategier för att hantera 
stölder och skadegörelse på området. Kl 11 ska vi få höra mer om föreningens arbetsgruppers arbete.

Många har blivit drabbade stölder och skadegörelse på området under sensommaren. Fruktansvärt tråkigt!
Se till att märk era saker (vi har lagt en svart märkpenna i bokhyllan i boden), ta med värdefulla ägodelar 
hem och anmäl gärna större stölder till polisen. Informera även styrelsen i fall ni blivit utsatta. Även SoS 
(söder om söder) planerar att ta ett gemensamt grepp om detta.

Ta del av Koloniträdgårdsförbundets jubileumswebinarier som fortsätter i höst med planerad start 14 
september kl. 18.00. Läs mer i det bifogade programmet eller här.

Det växer så det knakar på området och vi vill påminna om att hålla stigarna mellan lotterna fria. Se till att 
rensa ogräs och klippa buskar (särskild de med vassa taggar).  Det ska vara lätt att komma fram på området 
för att beundra blomsterprakten!

Efterlysning:
Är du på jakt något spännande för hösten finns det mycket att engagera sig i på området. Förenings 
miljögrupp söker medlemmar, grupperna som arbetar med kullen och fruktlunden ser gärna förstärkning. 
Tycker du om att skriva kanske du vill hjälpa till att fylla vår hemsida med odlingsrelaterat material? Hör 
gärna av dig till styrelsen så ser vi till att du hamnar rätt!

Vi ses på området!

Styrelsen

Ps. Har du inte tagit din honungsburk än, så finns de i boden.

-- 
Styrelsen, Enskede gårds koloniträdgårdar

21-08-29

https://kolonitradgardsforbundet.se/jubileumswebinarier/

