
Hej, 
 
Lär dig mer om odlingshistoria mm den 8 juli kl 14.00 i caféet 
 
Margaretha Tholsson från lott 8 berättar om odlandet på Hässelby Slott förr och Lövstas 
betydelse för alla handelsträdgårdar och odlandet i Hässelby tidigare. 
 
Sinikka Suutari kommer vara utklädd i 1920-talskläder för kolonister och berätta om 
koloniföreningarnas historia under 100 år.  Hässelby Hembygdsförening deltar med bokbord. 
 
Besiktningen genomförd 
Besiktningen genomfördes 16/6 och den 25/6.  Hela 34 av lotterna hade ingen anmärkning 
alls. Även de övriga lotterna hade oftast välskötta odlingar även om vi vill att en del annat på 
lotten kan bli bättre.  
 
Vanligaste påpekandet där vi kräver förbättring gäller sedumkanter. Vi påpekar också att 
några gamla dåliga kompostbehållare och pallkragar behöver bytas ut,  att några pallkragar 
behöver målas om, skräp och sopsäckar måste köras bort och mellangångar behöver 
rensas. Detta är exempel på krav och inte en komplett redovisning.  
 
Vissa åtgärder ska vara genomförda snabbt. Dessa kolonisterna har fått skriftligt 
meddelande om det.  
Andra åtgärder ska vara genomförda senast 1 oktober eller i undantagsfall 1 juni 2019. 
 
Dessa kolonister informerar vi först muntligt och skickar sedan en skriftlig påminnelse på vad 
som ska vara åtgärdat och tidpunkter. 
 
Föredrag/erfarenhetsutbyte lördag 28 juli kl 13.00 om att ta hand om skörden, 
lagra/tillaga. 
Sinikka Suutari lär ut hur vi lagrar och lämnar tips om recept.  Kom och dela med dig av dina 
erfarenheter och tips. 
 
Det blir kopior av recept förstås men framförallt hur vi får grönsaker mm att hålla sig fräscha 
längre. 
 
Plats:  vårt café, ingen anmälan. Var och en tar med eget fika om ni vill ha det. 
 
Internationell fest lördagen den 11 augusti 
 
Höstfesten blir den 11 augusti istället för tidigare angivet datum 18/8. Våra irakiska kolonister 
vill anordna och ansvara för en internationell fest.  Personer som deltar från en lott tar med 
en maträtt som räcker till flera personer så att det blir en buffé där vi får smaka på varandras 
mat. 
 En separat inbjudan kommer längre fram. 
  



Märka upp lotter med nummer. 
Styrelsen har beslutat att någon form av märkning med lottnummer på lotterna är önskvärd. 
Vi har dock inte beslutat om hur. 
 
Kom gärna med förslag till oss. 
 
Soliga hälsningar 
 
  
Sinikka Suutari 
Sekreterare 
Tel 070-232 37 31 
Hässelby Slotts Trädgårdsförening 


