MedlemsInformation April 2020
Hej odlare!
Vi är nu inne i april månad och många är redan igång med förberedelserna inför odlingssäsongen.
Med anledning av coronaviruset är det annars inte mycket som är sig likt. Vi har inte kunnat genomföra årsmötet som var planerat till den 19 mars och vi vet ännu inte när det kan genomföras. Förhoppningsvis blir det vid dansbanan i mitten på juni men utan fika. Ny kallelse kommer att anslås på våra
anslagstavlor samt på hemsidan.
Vårstädningen för respektive område planeras och leds av kvartersvärdarna. Hör med de som är ansvariga i ditt område för vad som gäller. Vissa sysslor kan genomföras enskilt och vid olika tidpunkter.
Kvartersvärdarna sätter upp anslag och skickar ut mail med mer information.
På hemsidan finns uppgifter om vilka som är kvartersvärdar, www.angstuganskoloni.se/kontakt/
arbetsorganisation.html
Vattnet kommer att sätta på första veckan i maj om temperaturen tillåter.
Grovarbetargrupp
Vi behöver tillsätta en ”grovarbetargrupp” som kan ta hand om grävarbeten mm.
Om vi inte kan lösa detta med föreningens medlemmar måste vi köpa in tjänsterna till ett högre pris
och det kan bli långa väntetider för att t.ex åtgärda en vattenläcka. Det innebär också att delar av föreningen eller tom hela området kan bli utan vatten en längre tid.
För anmälan och mer info, hör av dig till ordf. Bengt Florin snarast.
Gallring av träd och sly
Styrelsen har tidigare i år haft en genomgång av träd och skogspartier i och strax utanför koloniområdet, i samråd med kommunens markförvaltare. Då klargjordes det vad vi själva får göra samt hur.
De gemensamhetsområden som ligger inom eller strax utanför koloniområdet kommer styrelsen gå
igenom med kvartersvärdarna när träff möjliggörs, med tillhörande åtgärdsplan att integrera i den
kvartersvisa skötseln. Några specifika åtgärder berör enskilda kolonister som kommer få separat info.
Ovanför skogslotterna utmed Skogspromenaden och Kvällspromenaden finns det ett område som
ligger precis utanför tomtgräns. Dessa områden som ligger inom det så kallade ”rastret” för koloniområdet, det vill säga ca 10 meter utanför tomtgräns men ändå innanför koloniföreningens arrenderade
mark, har en ansenlig mängd av aspar. Kolonist får själv ta ner sly som är max 7- 8 cm grov. Träd större
än så, kräver att styrelsen kontaktar markförvaltare.
Allt godkännande som föreningen eller enskild kolonist behöver få från kommunen ska i alla lägen gå
via styrelsen. Om kolonist tar eget initiativ med frågor till kommunen kommer man bli hänvisad till
styrelsen.
Vad gäller arbete med motorsåg, så behöver den som utför arbete för föreningen ha motorsågskörkort
och kompetens för att fälla träd. I annat fall gäller inte olycksfallsförsäkringen om något skulle hända.

Vatten
Dricksvatten och sjövatten/bevattningsvatten sätts på när risken för frost inte längre föreligger, dock
tidigast första veckan i maj. Det är inte är tillåtet att vattna med dricksvattnet via slang. Vattenkanna
går bra.
Utbyte av kranar på dricksvattensystemet för att få ett säkert och hälsosamt vatten planeras fortsätta
denna säsong. För de lotter som har indraget dricksvatten kommer befintlig kran ersättas av kran med
back-och vacuumventil. Av styrelsen utsedda personer kommer då behöva tillträde att gå in på lotten
för att utföra arbetet. Mer information om kranbytet anslås på hemsidan och via anslagstavlor.
Ansökningar om indraget dricksvatten på den egna lotten kan behandlas och beslutas om först då
situationen med arbetskraft för grävarbeten är löst. Kostnaden för indraget dricksvatten kan också
behöva uppdateras.
Det är inte tillåtet att själv dra in dricksvattenledning på egen lott. Det ska alltid gå via ansökan genom
styrelsen. Det är heller inte tillåtet med en egen lösning genom att ha en vattenslang påkopplad vid
diskställ och disklådeblandare som ligger permanent utrullad, för att vid behov kopplas på gemensamt
tappställe utanför lotten.
Vid skifte av odlingsplats skogslott/jordlott
Det ursprungliga kravet att innehavare av skogslott skall odla på separat jordlott är inte längre ett krav.
Om så önskas kan odlingsytan istället flyttas till skogslotten. När den nya ytan, 50 kvm är iordningställd
och jordlotten avslutad och förberedd för ny brukare att ta över skall detta meddelas
styrelsen för besiktning och godkännande. Om vi har kö till odlingslotter kan styrelsen anvisa lotten till
ny odlare men i annat fall åligger det medlemmen själv att hitta ny odlare.
Håll utkik på hemsidan och anslagstavlorna för fortlöpande information!
Vårhälsningar från styrelsen

