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Sommar och sol!
Hittills har odlingssommaren varit bra, lagom med sol och regn och trädgårdarna frodas. Passa på att ta en
promenad i området och inspireras av hur andra ordnat med sina odlingar.
Vatten
Denna sommar har vi hittills kunnat vattna det mesta med sjövatten som inte har för hög salthalt eller för
mycket bakterier. Förbrukningen av dricksvattnet är trots ett bra sjövatten ganska hög och en stor kostnad
för föreningen. Var sparsam med vattnet!
Arbetet med utbyte av kranar på dricksvattensystemet pågår.
För den som önskar dra in dricksvattenledning på egen lott krävs en ansökan. Kontakta isf byggansvarig i
styrelsen. Kostnaden för indraget dricksvatten är fr.o.m 2021 3000 kr. Avvikelse kan bli aktuell beroende
på avstånd och materialåtgång.
Anslutning till sjövattensystemet med slang kan göras tillfälligt och skall därefter tas bort så andra odlare
kommer åt vattnet. Kranarna får ej lämnas öppna.
Ny vattenpump för sjövattnet är installerad och vi har nu ett jämnare tryck med bättre kapacitet.
Lekplatsen
Vi kommer att sätta upp en skylt med texten ”Föräldrar ansvarar för barnets lek”, detta enligt de rekommendationer som finns för lekplatser.
Lena och Rolf har skött om den nya odlingen vid lusthuset och det ser riktigt fint ut. Trädet som inte tog sig
har ersatts av ett s.k. silverpäron.
Lördagen 25 juli var det en uppskattad loppis vid lekplatsen och vi tackar Eva Lundin som ordnade.
Förhoppningsvis blir det en loppis även nästa sommar!
Träd
Styrelsen har konsulterat en arborist som tittat på våra stora träd och vad som kan göras för att minska
skuggning och ev. begränsning av utsikt. Bedömningen är att endast en mindre del i trädkronorna kan
beskäras utan att skada träden och det bör dessutom följas upp med ytterligare underhåll. Styrelsen har
beslutat att träden inte tas ned beskärning kommer heller inte att ske. Bedömningen är att rätt utförd beskärning skulle ha mycket liten påverkan avseende skuggning och lövfällning. Vissa träd och buskar kommer att tas ned efter den rundvandring med kommunens ansvarige som gjordes tidigare i år.
Uppdaterade bestämmelser för gångar och staket
Gångar mellan lotterna ska vara minst 60 cm, önskvärt 90 cm breda, för att skottkärror ska kunna användas.
Skall staket anläggas längs med en gång, skall avståndet från gångens mitt till staketet vara minst 45 cm för
att säkerställa 90 cm frigång mellan staketen.

Skötsel
Styrelsen gör rundvandringar och tittar på att våra lotter ser vårdade ut och att det odlas enligt föreningens regler. Har du några frågor så passa på att fånga in dem för en pratstund.
Lottens nummer skall finnas synlig och de som känner på sig att detta fallit i glömska ombeds snarast
att ordna med skyltningen.
Höststädning i kvarteren anordnas av resp kvartersvärdar och naturligtvis med hänsyn till restriktioner
för coronapandemin. Som vanligt kommer kallelse att anslås på våra anslagstavlor.
Varje kvarter utser själva vilka som skall vara kvartersvärdar och ev förändringar skall meddelas styrelsen medlemsansvarige.
Sophantering
Vi påminner om att sopvagnarna vid Ängsullstigen endast är till för hushållssopor. Det är absolut inte
tillåtet att slänga grovsopor och heller inte trädgårdsavfall i behållarna. Vid Rosvalla finns anläggning
för trädgårdsavfall.
Håll utkik på hemsidan och anslagstavlorna för fortlöpande information!
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