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Planerade	aktiviteter	2020	
Kompost. 

Största delen av komposten är borttagen från lilla området, en del ligger kvar p.g.a. att 
uthyrningstiden för hjullastaren tog slut. Den kommer att rensas ur och forslas bort under våren till 
stora området där den gamla komposten ligger. 
Vi planerar att bygga en ny kompost på stora området p.g.a. att vi inte kunde se någon framtid för 
den kompost som fanns. Där lades allt på en hög, och det samlades en väldig massa skräp. 
Information kommer läggas upp på hemsidan.  
Men missköts även denna kompost ser styrelsen inget annat val än att inte ha en gemensam 
kompost. Utan alla medlemmar får ha sin egen på lotten. Även med en gemensam kompost är det 
bra om du själv kan ha en kompost för den nya komposten kommer inte kunna rymma samma 
mängd som den gamla. För mer information hur du kan bygga en enkel och funktionell kompost, 
se kolonins hemsida. 
 
Styrelsen kollar extra i år. 

-Vi ber alla medlemmar att gå igenom det renoveringsmaterial som förvaras på lotten och minska 
ner det så mycket som möjligt. Har du till exempel ett trästaket kan du ha en liten mängd brädor 
som är till för renovering. Och självklart får du förvara byggmateriel under sommaren medan du 
bygger till exempel din pergola. Men ligger en stor hög med brädor och annat material på lotten är 
det risk att det blir bon och gömställen för skadedjur, som t.ex. råttor.  

I ordningsreglerna står:	

• Lotten får inte användas som upplags- eller avstjälpningsplats. Sopor måste var och en ta 
hem till sig.	

Styrelsen har länge sett att vissa av grusgångarna inte rensas. Vi ber er att göra det i år. 

I ordningsreglerna står: 

•  Du är skyldig att hålla den del av grusgången som gränsar till din lott fri från ogräs.	

Vi vill ju alla att området ska se fint ut!  

 

Föreningens facebooksida, 

Styrelsen har börjat lägga ut lite info på föreningens facebooksida: Akallakoloni. Vi har tänkt att 
använda sidan mer under 2020 och att även ni medlemmar kan utbyta tips och råd till varandra. 
Tycker du som medlem att det är bra att använda facebook som en av informationsvägarna? 
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Arbetsgrupp Akalladagen. 

Under året ska styrelsen skapa en arbetsgrupp.  
Exempel på uppgifter: Träffas några gånger i augusti för att se vad vi kan sälja och hur man ska få 
medlemmar att skänka grönsaker och blommor. Göra upp ett bemanningsschema för 
marknadsdagen. Pynta och ställa upp varorna. Stå och sälja på marknadsdagen. 

Arbetsdagar.  

Styrelsen kommer att sätta upp information på bodens veranda om vilka arbetsuppgifter som vi 
planerar att göra under arbetsdagarna och hur många som behövs till varje uppgift, en vecka i 
förväg. Så skriv upp dig vid den uppgift du önskar göra. Har du inte har möjlighet att arbeta med 
någon av uppgifterna får du be någon vän eller anhörig att hjälpa till under arbetsdagen alternativt 
betala 300:- senast den 31 juli-2020.  

Svartvinbärsbuskar. 

Det finns fortfarande buskar som är bekräftade att vara smittade från inspektionen vinter/vår 2019 
som inte har tagits bort. P.g.a. den varma vintern så har vi inte haft möjlighet att göra någon ny 
inspektion av buskarna. Man måste kolla buskarnas knoppar en kort period innan knoppen slår ut. 
Om du vet att du har en buske som fick en tejpmarkering vinter/vår 2019 men ännu inte tagit bort 
busken/buskarna, var vänlig att då klippa bort alla grenar jäms med marken och lägga dem i en 
soppåse. Inga bladknoppar får vara kvar på busken. Knyt ihop påsen och släng den, t.ex. i 
grovsoporna där du bor. Vänta med att gräva upp rötterna tills du får veta när en container finns 
på området, det kommer beställas en i samband med arbetsdagarna. Då kan du kasta rötterna i 
containern. Vinter/vår 2021 kommer styrelsen göra en ny inspektion. 
 
Övrigt 

Vi kommer att fortsätta mäta alla lotter under året och sätta ut kantbrädor där sådana behövs. 

Kontakta gärna styrelsen om du har förslag på förbättringar för området. 

 

Vi önskar er ett bra odlingsår!/ Styrelsen  

 


