
Hej!

December lider mot sitt slut och vi vill tacka alla medlemmar för ett fint odlingsår! Det har varit underbart 

att följa föreningen och området, att se allt engagemang och alla goda insatser i arbetsgrupper, på 

städdagar och inte minst i den pånyttstartade Miljögruppen.

Tyvärr har vi i likhet med andra koloniområden utsatts för skadegörelse. Denna problematik har tagits till en 

högre nivå och vi får fortsätta samtalet nästa år hur vi bäst arbetar för att förebygga oönskade besök.

                                                       Nu några framtidsplaner:

                                   Nästa årsmöte planeras äga rum sön 20 februari 2022.

Är du intresserad av styrelsearbete eller har ideér  för hur vi kan  kan förbättra föreningsverksamheten, hör 

av dig  till: enskedegardskoloni@gmail.com. 

Varför inte bidra till förändringsarbetet med en motion! Kontakta oss också gärna om du vill vara  med in 

någon av områdets arbetsgrupper (Kullengrupperna, Miljögruppen, Invasiva växt-gruppen och 

Festkommittén). Skulle du kunna tänka dig att vara vara odlingsrådgivare, planera studier, introducera nya 

medlemmar till  föreningen, måla staket eller hålla föreläsningar?  Du är välkommen – ditt engagemang 

behövs!

Ambitioner inför nästa år är bl.a att:      

- - höja miljömedvetandet i föreningen                                                                         - bättre ta till vara 

medlemmarnas kompetenser och intressen                            - satsa på ökat deltagande och engagemang i 

arbetsgrupperna                           - öka samverkan och erfarenhetsutbyte med föreningarna i vår omnejd.

                                                                                                                                      Avslutningsvis vill

vi nu tacka för alla de goda arbetsinsatser som gjorts under året och påminna om att idag infaller 

vintersolståndet - nu blir det åter ljusare.   

                                                            God jul och gott nytt år

                                                                            Önskar  

                                      Tove, Maria, Gunilla, Johan, Josefin, Sonja och Anne

Gröna tips från Miljögruppen inför våren!

Tips om vatten och bevattning
Läs "Goda tips om bevattning och odling" från Tomas Lagerströms tidigare SoS föreläsning. Texten
finns på vår hemsida tillsammans med fler besparande vattentips. 
https://enskedegardskoloni.se/odling

Mer info: "Lätt om odling" nr. 29/vatten: https://kolonitradgardsforbundet.se/latt-om-odling

1. Har du en fungerande kompost så har du tillgång till jord till odlingarna och slipper 

köpa jord.

Alla medlemmar komposterar trädgårdsavfall på den egna lotten. Låt det egna trädgårdsavfallet bli 
en mullrik och lucker jord. Kompostering kan göras på många olika sätt. 

Läs mer om kompostering i "Lätt om odling" nr.13: https://kolonitradgardsforbundet.se/wp-

content/uploads/2021/05/KTF_nr13_kompostera_tradgardsavfallet.pdf

Ps. Och glöm inte att det fortfarande går att se Koloniträdgårdsförbundets webinarier fram till 31/12!      -- 

Styrelsen, Enskede gårds koloniträdgårdar
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