Hej,

Planerade fester
Vi planerar för en midsommarfest 23 juni mitt på dagen. Boka den tiden.
Föreningen bjuder på typisk midsommarmat , läsk och lättöl. För andra personer/anhöriga
som vill delta på festen kostar det 50 kr/person.
Vi vill ha en fest i augusti också.
Vi behöver flera personer till festkommittén för att hjälp till med våra fester. Hör av dig till denna

e-postadress eller prata med någon av oss i styrelsen om du kan hjälpa till.
Delad glädje blir dubbel glädje.

Sopsäckar får inte ställas vid toaletthuset.
Efter arbetsdagen blev det några sopsäckar kvar vid toaletthuset eftersom allt inte fick plats
i bilen. Det betyder dock inte att vi kan fortsätta ställa sopsäckar där nu. Var och en ansvar
för att köra bort sitt eget trädgårdsavfall.
Försök att kompostera istället så mycket det går så får ni näringsrik jord på sikt. Det är
mest miljövänligt. Allt kan dock inte läggas i komposten. Det gäller t.ex. ogräs som kirskål,
tistlar, maskrosor, knölklocka och kvickrot. Komposten ska inte innehålla för mycket ris
heller. Då bildas inte jord. Flisa ner det mesta av riset istället och lägg en del i komposten,
blanda ner i jorden till hösten eller lägg det i gångar mellan odlingsbäddar eller runt
pallkragar.

Besiktning av lotterna sker 16 juni.
Enligt stadgarna ska vårarbetena på lotten vara avslutad senast 15 juni. Besiktning
kommer att ske 16 juni.

Extra medlemsmöte 13 oktober.
Boka in lördag 13 oktober på eftermiddagen för ett extra medlemsmöte. Dels behöver vi
göra vissa kompletteringsval (en revisor och en i valberedningen) men också prata
föreningens ekonomi.
Vi vill också få tid att i grupper diskutera t.ex arbetet med grusgångarna, Ska vi satsa på
inköp av nytt grus nästa år? Hur organiserar vi utkörning av gruset till gångarna?
Kvartersansvaret har varit till diskussion ofta. Vilka alternativa sätt finns för att organisera
gemensamma arbetsuppgifter?
Resultatet av diskussionerna kan eventuellt ligga till grund för beslut som fattas på
årsmötet.

Kom med förslag på frågor som borde tas upp till diskussion.
Vi återkommer med kallelse.

Vi vill ha dialog
Styrelsen vill ha en aktiv dialog med synpunkter och förslag om förbättringar vi skulle kunna
genomföra. Hör av er med idéer och synpunkter på problem som behöver lösas.

Döda träd längs Kvarnhagsgatan
Det finns två döda askar intill vårt koloniområde. Flera av oss har kontaktat kommunen och
begärt att de ska ta ner träden. Hittills har vi inte fått någon respons om det. Jag pratade
med kommunen senast 15 maj och de lovade att titta på dem . Återstår att se om de
kommer att sågas ner.

Rådjur är skjutna
Många har klagat på rådjuren som äter våra grönsaker och sprider fästingar. I vintras begärde vi att
stadens viltvårdare skulle skjuta dem. Vi har nu fått bekräftat att de avlivat flera djur inom vårt
närområde men frlden från dem kommer inte att vara för evigt. Nya
rådjur kommer att hitta till våra godsaker.

Tack
Tack alla som gjorde en insats på arbetsdagen 5 maj eller vid annat datum.
Det syntes stor skillnad på grusgången, potatislotten, lott 36, rosenrabatten och caféet mm.
Det blev en trevlig dag med positiv stämning.
Tack Hardy för att du bytt ut toalettstol och handfat på toaletten. Nu flödar vattnet i kranen
som det ska.

Med vänliga hälsningar

Sinikka Suutari
Sekreterare
Tel 070-232 37 31
Hässelby Slotts Trädgårdsförening

