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Hej medlemmar i Fnyskens odlarförening!
Hoppas odlingssäsongen varit lyckad för er alla. Vädret har varit med oss den
senaste tiden och allt fortsätter att växa - tyvärr även ogräset.
- Söndag 20 september kl 11:00 är ni välkomna på höstarbetsdag med fika. Den som
känner sig sjuk eller tillhör riskgrupp behöver inte komma och vi som är där håller
avstånd till varandra utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Arbetsuppgifter vi har gemensamt ansvar för är att rensa ogräs runt träd och buskar
och fylla på med kompostjord, att snygga till längs med komposten och göra nya
markeringar för att hämta och lämna kompost, lägga ut resten av ölandsstenen runt
grillplatsen, med flera uppgifter.
Det kommer också finnas tid att börja höststäda på den egna lotten.
- I år har vi inte kunnat hålla något årsmöte på grund av risk för spridning av
coronaviruset. Nästa årsmöte kommer Istället att ske våren 2021 före sista april enligt
stadgarna.
- I styrelsen har vi arbetat fram ett förslag på nya stadgar för beslut på nästa årsmöte
med omarbetning till modernare svenska och några ändringar i innehållet.
Vi återkommer med utskick av stadgeförslaget.
- Vi har noterat ett påtagligt ökat intresse för odling på Fnysken. Över 30 personer
står i kö för att odla hos oss. Det är glädjande med detta intresse, men tyvärr kan vi
inte erbjuda lotter till alla i kön. Om någon med två eller fler lotter kan tänka sig att
säga upp en av sina lotter till förmån för en ny odlare är vi tacksamma.
Det kan ju finnas någon av er som av olika orsaker skulle vara nöjda med att ha en
lott mindre. Hör av er i så fall så ser vi till att dra nya lottgränser.
- Vi kommer att göra en granskning av lotterna, som enligt ordningsreglerna ska vara
städad och rensad från ogräs före 15/11.
Vänliga hälsningar från Styrelsen för Fnyskens odlarförening/ Ulla Flygare ordf.

