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Till alla medlemmar på Fnysken.
Något att glädjas åt trots allt i dessa tider av oro kring coronaviruset är våra odlingslotter, eller hur.
Det planerade årsmötet ställde vi in tack vare Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att
undvika samlingar, och också för att värna om alla äldre medlemmar. Därefter bestämde vi
preliminärt i styrelsen att ha vårarbetsdag med årsmöte i april månad. Men vi måste skjuta upp
årsmötet ytterligare tills risken för spridning av coronaviruset är över enligt besked från
Folkhälsomyndigheten.
Även om vi inte kan ha någon gemensam samling nu så fortsätter odlingssäsongen som vanligt.
Gräsklippschema för 2020 finns uppsatt på anslagstavlan på kortsidan av redskapsboden och finns
även på hemsidan. www.fnysken.se
Vattnet kommer att sättas på torsdag 16/4.
Styrelsen säljer vattennycklar för 35:-. Kontakta Ulla Flygare eller Monica Ferreira om du vill köpa en.
Återvinning. Har du trä, plast, plankor, metall eller annat du vill bli av med går det bra att lägga det
vid dubbelgrinden. Borttransport till återvinningen i Petterboda kommer att ske onsdag 15/4.
Skötsel av områdets gemensamma ytor är allas ansvar. De arbetsuppgifter vi brukar göra
tillsammans på vårarbetsdagen får nu med tanke på coronaviruset göras en och en. En att-göra-lista
kommer att sättas upp på anslagstavlan. Där kan man fylla i sitt lottnummer när arbetsuppgiften är
utförd. Det som behöver göras är till exempel att:
- Rensa bort ogräset runt syrener, buskar och äppelträd och att fylla på med kompostjord.
- Rengöra och ställa ut trädgårdsmöblerna.
- Fylla igen sorkhål med kompostjord.
- Ta bort plast från komposten.
Service och underhåll av gräsklippare och trimmer sköts av Kent Fahlén och Hasse Wikström.
Vattenansvarig sökes! Vi behöver en vattenansvarig som kan sätta på dubbelkranar vid några
vattenutkast, byta packningar och kranar om det behövs, finnas tillgänglig för att stänga av vattnet
akut vid skada på vattenledning, laga kranar som läcker med mera. Om du är intresserad av detta
uppdrag kontakta styrelsen på info@fnysken.se eller ring till Ulla Flygare på tel. 073-512 17 44. Vi är
en ideell förening men viss ersättning kan utgå till den som är beredd att ta på sig detta uppdrag
tillsammans med någon i styrelsen.
På komposten gäller förbud att kasta plast, plankor, burkar, krukor och annat som ej går att
kompostera. Det finns ingen sophantering på Fnysken, allt skräp är varje odlares ansvar att ta hand
om. Plocka gärna upp det skräp du råkar se.
Vid uppsägning av en lott gäller att odlingslotten ska vara städad och rensad från skräp, bråte,
gräs, ogräs samt att buskar med kraftig rotbildning ska tas bort. Om så ej sker kan lottinnehavare
debiteras med upp till 3000:- för föreningens kostnad för att återställa odlingslotten i bra skick.
Blankett för uppsägning finns på hemsidan.
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Facebookgruppen Fnyskens Odlarförenings medlemmar är du välkommen att ansluta dig till. Där
finns aktuell information, odlingstips och mycket annat.
Sol och skugga på Fnysken.
Vid planering av plantering och placering av växter, drivbänkar, redskapslådor och annat bör man
tänka på att ingenting får ge skugga på grannlotten. En skiss över hur solen vandrar över Fnysken
kommer att sättas upp på anslagstavlan och hemsidan för att underlätta valet av placering av
växterna på den egna lotten.
Slutligen, Lycka till med odlingslotten denna säsong!
Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Fnyskens odlarförening genom Ulla Flygare.

