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Odlingsåret 2020 har varit ett annorlunda år på många sätt och vi hoppas att alla har haft ett bra 
odlingsår. Den milda vintern gör att många grödor fått en längre säsong än vanligt och fortfarande 
finns det kålväxter och annat som låter sig skördas. 

Vi har under året kunnat hälsat 18 nya odlare välkomna i föreningen och totalt är vi 208 odlare i för-
eningen. Det spikas och målas och grävs för fullt och det är härligt att se entusiasmen hos er odlare.

Föreningen har nu en trivselkommitté som verkar för trivsel och sammanhållning. Bl.a anordnades 
en ”loppis” på ängen vid lekplatsen där många prylar fick nya ägare. Vi hoppas det kan upprepas.  
Träffar med knytis och musik har anordnats på dansbanan. Du vet väl att medlemmar kan hyra 
dansbanan och föreningshuset för privata sammankomster. Kontaktpersoner finns på hemsidan 
och på anslagstavlorna.

Vi har installerat en vattenkran för året-runt-bruk på baksidan av föreningshuset. 

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 informa-
tion som måste nå alla anslås också på anslagstavlorna som finns på 5 olika platser inom området.
För de som inte har anmält någon mailadress brukar vi lägga utskrifter i brevlådan som finns i 
skottkärreförrådet intill föreningshuset. Det är samma nyckel som går till toaletterna.

Vi måste alla hjälpas åt att hålla efter växter som inte hör hemma i vårt område. Särskilt gäller det 
invasiva och andra oönskade växter som parkslide, vresros, lupin, gullris, jättebjörnfloka, jättebal-
samin, snöbär m.fl. Växter som hålls efter så de inte sprider sig med vare sig frö eller rötter får fin-
nas inom området. Men den riktigt besvärliga parksliden skall vi försöka bli av med helt och hållet. 
När den väl etablerat sig är den nästintill omöjligt att få bort. Att ta bort parkslide är inte lätt! Röt-
terna kan gå ner på 4 m djup. Både växtdelar och rötter måste destrueras/brännas och skall abso-
lut inte läggas i kompost eller heller inte på kommunens återvinningsplats för trädgårdsavfall. T.o.m 
mycket små bitar av rötterna är tillräckligt för ny etablering och rötterna kan överleva i 4 år under 
markytan trots att det inte finns några gröna delar ovan mark. Ser du parkslide inom området vill 
vi gärna få information om detta. Vi kommer att ta upp detta längre fram med förslag på hur det 
bäst kan hanteras. Det finns bra information på internet, bl.a på naturvårdsverkets hemsida. Sök på 
parkslide för mer info.

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

Årsmötet 2021 planeras att genomföras per brev och mer information kommer. 

Styrelsen tackar för det gågna året och önskar alla odlare ett Gott Nytt Odlingsår!


