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Ny styrelse m.m. 
Vid stämman valdes följande styrelse: Anna Sjöstrand, Per-Arne Kilander, Per Johansson och 

Gabriela Dinu. Suppleanter är Anders Larsson och Birgitta Reinert. Mer information om 

styrelsen och styrelsens arbete kommer efter styrelsens konstituerande möte den 8 maj. Till 

föreningens revisor valdes Anna Klarqvist och till suppleant Jadranka Dautcehajic. 

Valberedningen består av Johan Wilhelmsson och Daniel Forsell.  

Trädgårdsdag 
Vi har en gemensam trädgårdsdag söndagen den 18 maj från kl. 10.00 när vi arbetar i våra 

trädgårdar och på våra odlingslotter. Vi tipsar varandra om trädgård och lånar redskap av 

varandra. Vi fikar tillsammans kl. 12.00. Var och en tar med sig egen fika.  

Några trädgårdstips 
Nu börjar det alltså bli dags att sätta igång med arbetet i trädgårdar och på odlingslotter. Här 

kommer några tips.  

 Gödsla jorden ordentligt, annars växer det dåligt! Kogödsel är ett bra alternativ.  

 Det blir mindre jobb totalt om du är ute ofta, även om det bara är en liten stund, än om du 

går ut en längre stund mer sällan.  

 Det finns en hel del som är lättodlat.  

o Tapeter med blomfrön eller andra frön – läggs under ett lager med jord och efter 

vattning är det klart. Vissa frön, särskilt grönsaker, finns på pappersremsor som man 

också lägger under ett lager med jord och vattnar.  

o Perenna (fleråriga) blommor och örter sköter sig ganska mycket själva. Perennerna 

måste dock skäras ner varje år.  

o Förodlade sommarblommor är enkla att sköta.   

Parkering 
Nu har vi fått ny asfalt på vägarna runt området och stenbumlingarna vid korsningen 

Kamomillvägen/Taklöksvägen är borta. Det innebär att vi har färre möjligheter till parkering 

på gatan än tidigare. Det är därför än viktigare än tidigare att alla som hyr en parkering 

faktiskt använder den för att även de som inte har någon parkeringsplats och de som besöker 

oss ska kunna hitta en parkeringsplats.  

Bollspel 
Vi vill också påminna om att bollspel och liknande aktiviteter som kan skada bilar och annat 

inte är tillåten på parkeringsplatserna eller i övrigt på gemensamma ytor inom området. 

Snusar, fimpar och annat skräp 
Släng snusar, fimpar och annat skräp i soporna och inte på marken, vare sig på vår egen mark 

t.ex. utanför treorna, eller på den kommunala (trottoarer m.m.).  

 

Tack till alla som deltog i dag vid vårstädningen! 


