KOLONITRÄDGÅRDARNA

Ängstugan
INFORMATION FRÅN STYRELSEN DECEMBER 2019
Ännu ett odlingsår är till ända och kylan har just påminnt om att trädgårdarna går in i vintervila.
Vår och försommar blev varm och solig med lite regn men sen behövde vi inte vattna särsilt mkt.
Som alltid är det vissa grödor som går bättre resp. sämre att odla vissa år. Många av oss har nog
noterat att kålväxterna var särskilt utsatta för kålfjäril och rapsbaggar m.fl ovälkomna gäster. Äppelträden har givit god skörd hos de flesta medan gurkor vuxit sämre. Men vi har säkert olika erfarenheter av det!
Vi har under året fått 21 nya odlare som hälsas varmt välkomna i föreningen och vi är nu 208 odlare.
Styrelsen har under året varit underbemannad och det finns arbeten som vi inte riktigt hunnit
med. Men till nästa verksamhetsår har valberedningen förberett nyval av några personer så vi får
en komplett styrelse. Däremot saknar vi en trivselkommitté.
Arbetsgrupper för underhåll och skötsel måste tillsättas och viktigt är att vi får ihop en ”grovgrupp”
som kan jobba med grävarbeten. Redan nu kan du som är villig att jobba i föreningen höra av dig
till styrelsen eller valberedningen. Utan arbetsgrupper kommer det att bli väsentligt ökade kostnader och svårigheter att underhålla t.ex vatten. Måste vi köpa in tjänster utifrån kan det också
komma att påverka årsavgiften.
Vår & höst-städning. För fortlöpande skötsel av gemensamma ytor inom kvarteren vår och höst är
vi uppdelade i 9 ”kvarter” med olika färgbeteckning. Kallelse till städdag och fördelning av arbete
leds av en eller två kvartersvärdar inom varje grupp. Inför nästa säsong träffas värdarna till informationsmöte med delar av styrelsen där aktuella frågor tas upp. Inom varje kvarter skall nya värdar
utses och brukligt är att uppdraget cirkulerar mellan odlarna. Vem/vilka som är kvartersvärd skall
meddelas till styrelsen så vi kan förmedla information.
På föreningens hemsida www.angstuganskoloni.se publicerar vi information till alla medlemmar.
Tänk på att titta in på hemsidan med jämna mellanrum så du inte missar något. Särskild information som måste nå alla anslås också på anslagstavlorna som finns på 5 olika platser inom området.
Obs!
Glöm inte anmäla adressändring och ev ny mailadress och telefonnummer till styrelsen så vi kan nå
dig för utskick av bl.a kallelse till årsmötet. Använd gärna info@angstuganskoloni.se
Notera redan nu datumet för årsmöte 2020 som blir torsdagen den 19 mars.
Adventskaffe i Föreningshuset
Välkommen till gemensam fika söndagen den 15 december mellan kl 15-17

Styrelsen tackar för det gågna året och önskar alla odlare en riktigt fin Jul & Nyårshelg!

