
Från: Enskede gårds koloniträdgårdar <enskedegardskoloni@gmail.com>
Skickat: den 2 september 2022 11:11
Till: Enskede gårds Koloniträdgårdar <enskedegardskoloni@gmail.com>
Ämne: Städdag i morgon (3/9) + miljögruppens program för dagen! 

Hej!
I morgon den 3/9 är det dags för föreningens städdag igen. 
Kl 10-14 med lunchpaus vid kl 12.30, samlar vi våra krafter och gör höstfint på området. 

Vi planerar att skörda och koka potatisen vi satte tillsammans i våras. Ta gärna med något att äta till den. I 

våras blev det också en helt underbar kakknytis. Så baka gärna och ta med om du vill! 

Kan du inte medverka på själva städdagen, maila oss och berätta när och vad du gör istället till: 
enskedegardskoloni@gmail.com. 

Vår fina miljögrupp har satt ihop ett eget program för dagen också. Läs mer om det här:

Hej alla medlemmar !

EGK Miljögrupp bjuder än en gång in till städpunkter på gemensamma städdagen, 
lördag 3 sept, kl. 10.00-12.00 + prat 12.30
I linje med Miljödiplomering och kommande uppgradering till bronsnivå vill vi inspirera till 
biologisk mångfald och hållbart odlande samt hjälpa bin, fjärilar och andra pollinerare att ha mer 
"mat" under hela säsongen.

1. Kl. 10.00-12-00, städpunkt "Bi/fjärilsrabatten" (Gräsmattan/Anette handleder)
Vi fortsätter arbetet med den gemensamma "Bi/fjärilsrabatten" & "Lilla hörnrabatten". Behövs 1 
person.
- Bi/fjärilsrabatten behöver ses över och rensas, ev plantera in fler höstväxter. Donera Gärna! 

2. KL. 10.00-12.00, städpunkt "Ängen", "Blomrabatten" & "Kryddlandet" (Fruktlunden/Meg 
& Peter handleder)
I gemensamma trädgården/fruktlunden fortsätter vi arbetet med "Ängen", "Blomrabatten" & 
"Kryddlandet".
Behövs 3-4 personer.
- "Ängen" behöver förbättras, rensas och sås med nya ängsfröer.
- "Blomrabatten" & "Kryddlandet" behöver ses över och rensas samt ev. fyllas på med plantor. 
Donera Gärna! 

3. Kl. 12.30 Miljögruppen informerar 
Kort info om Miljödiplomeringen och de gemensamma rabatterna (Bi/fjärilsrabatten, Ängen, 
Blomrabatten och Kryddlandet). Samt tips och nyheter.

- Vill du donera frö/plantor? Se vår växtlista på önskade växter, skriv upp dig på listan eller maila.
- Skriv upp dig som "fadder" till rabatterna.

Mer info hittar du på bifogad affisch, nedan.

Varmt välkommen!

EGK Miljögrupp:
Anette, Meg & Peter

mailto:enskedegardskoloni@gmail.com


-- 
Styrelsen, Enskede gårds koloniträdgårdar


