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Hej alla medlemmar!

I denna försommartid spirar det för fullt och många kolonister syns i
arbete på koloniområdet. Det efterlängtade regnet kom på
Nationaldagen.

Städdagarna i vår har lagts ut under en längre tid, i första hand till
15/6 men uppgifter behöver utföras även därefter.
Flitiga medlemmar har påbörjat städuppgifter eller antecknat sig för
kommande uppgifter på listan i boden. Vi uppmanar fler att göra
detsamma. 

Återstående/ pågående uppgifter är bl a staketmålning, rensning från sly längs staket som behöver 
målas, ogräsrensning på parkeringen och gångar intill, hjälp med reparation och oljning av 
sittmöbler. Det är önskvärt att kolonister som har lott intill staket deltar i målningen. 
Om du kommer på fler nödvändiga uppgifter, skriv upp på listan.
Anmäl gärna om det finns behov av mer grus av fraktionen 0,8, som i så fall kan beställas.

Översyn av alla lotter kommer styrelsen att göra vecka 25, med början 17/6.
Odling på lotten ska vara påbörjad 15/6. 
Gångar ska vara rensade från ogräs, vara framkomliga, ha rätt bredd och läge. Det kommer 
styrelsen att titta extra på. Tänk på att ta hålla ogräs bort så att det inte sprider sig till grannlotterna. 
Lotten får omges av sarg på 20 cm men ej av staket. Det finns regler för höjd och omfång av 
växtstöd och pergola (nu maxhöjd 180 cm). Mer finns att läsa i våra lokala ordningsregler på 
anslagstavlan om man inte har egna.

Vi vill påminna om att kolonist skriftligen ska tillfråga styrelsen innan anläggning/byggnation 
uppförs på den egna lotten.

Efter synen ges skriftlig information om något behöver åtgärdas på lotten.
En eftersyn görs under vecka 29, 13-19/7 för att följa upp att åtgärder är utförda.

Fortfarande pågår en epidemi som för en del kolonister kan medför svårigheter att komma till 
kolonin. Det är bra att meddela på mejlen om du har problem att komma igång med odlingen eller 
med att delta i städuppgifter.
När vi har möjlighet är det fint att just i år ge lite extra hjälp till de kolonister som inte hinner med.

Ett låsbyte till boden kommer att ske lite längre fram. Det går inte längre att få fler nycklar 
kopierade till det gamla hänglåset. Ett kodlås kommer att köpas in. Information kommer.

Vi avvaktar fortfarande med planering av städdag i höst.
Kurser, föreläsningar och andra sammankomster av social karaktär planeras inte i nuläget av 
förståeliga skäl. 

Vi hoppas på en fortsatt god odlingssäsong!            

Anne, Miia, Gunilla, Marianne, Philip
Styrelsen vid Enskede gårds koloniträdgårdar, 




