
Hej, 
 
 
Växtbytarhelg 14-16 september 
 
Många av oss har perenner (växter som lever många  år)  som blivit för stora och behöver 
delas. Samtidigt vill vi kanske förnya blomsterrabatterna med nya växter. 
 
Ett gratis sätt är att byta växter med andra i koloniföreningen. 
 
Under helgen 14-16 september kan du gräva upp det du vill bli av med som någon annan 
kan tänkas vilja ha. Lägg dem i plastkassar med vatten. Ställ växterna närmast skogen på 
caféområdet så är det bara för andra intresserade att gå och hämta. 
 
Istället för städdag 29 september blir det medlemsmöte med obligatorisk närvaro. 
Obligatorisk närvaro betyder att alla som kan ska vara med precis som vanligt på städdagar.  
 
Det betyder att medlemsmötet 13 oktober som vi skrivit om tidigare inte blir av. 
  
Separat kallelse kommer senare.  
 
Några av ärendena är: val av revisor, val av en till i valberedningen, visning av hemsida, höjt 
arrende från 2019, diskussion om hur vi skulle kunna göra för att förbättra våra grusgångar, 
diskussion om hur och om ni vill ändra ansvar och arbete med gemensamma uppgifter dvs 
delar av det som ingår i kvartersansvar.  Det blir också information om diverse frågor som 
t.ex. regler.  Diskussionerna ska bl.a. ligga till grund för beslut som kan tas på nästa 
årsmöte. 
 
Färg och takpapp för renovering av verktygslådor är inköpta 
 
Efter Karins besiktning av lådorna konstaterades att 60 av dem borde målas om. Dock 
räcker inte vår budget för att alla ska kunna göra det detta år. De som har sämst lådor får 
färg och takpapp i år och övriga får vänta till nästa år. Du får göra jobbet men materialet står 
föreningen för.  Kontakta Karin Rolfsdotter tel.  073-612 13 47 när du känner dig redo att 
måla så får du veta om du tillhör de högst prioriterade. 
 
Problem med stölder 
 
Vi har tidigare år och även i år fått information om stölder från lotterna. Det har gällt bord, 
förkultiverade plantor, skördeklara bär och grönsaker som bönor, majskolvar, tomater, 
jordgubbar, vitkål, pumpor mm. Inte kul när det plötsligt är borta. 
 
Detta bekymrar många av oss. 
 



Vi har fått förslag om att sätta upp kameraövervakning. Detta är dock inte tillåtet. Att inhägna 
hela lotten med staket får vi heller inte göra för närvarande. Däremot kan ju delar av odlingar 
inhägnas för att försvåra. 
 
Håll ögonen öppna 
Informera om vad som gäller när vi ser främmande personer på någon annans lott. 
Uppmana obehöriga barn och vuxna att lämna lotten. 
Där får man bara vistas om man kan visa upp lottens medlemskort. 
 
Det är inte heller tillåtet för oss kolonister att äta/provsmaka av andras bär, frukter eller annat 
som de odlar utan att du har fått lov till det. 
 
Har ni idéer om vad vi kan göra gemensamt? 
  
 
Bara tre källarförråd lediga 
Passa på att hyra ett källarförråd innan ni ska börja skörda och lagra er skörd. 
Det kostar bara 50 kr/år för ett litet källarförråd. 
 
Soliga hälsningar 
 
Sinikka Suutari 
Sekreterare 
Tel 070-232 37 31 
Hässelby Slotts Trädgårdsförening 
 
 


