Kista 2019-03-16

Hej alla odlare!
Våren är här och det är snart dags att börja med årets odling på kolonilotterna igen!
Det är också dags att betala årsavgiften för våra lotter. Enligt årsmötets beslut den 16 mars 2019 är
årsavgiften för 2019 oförändrad från förra året. Avgiften ska betalas in på föreningens Plusgirokonto
nr. 87 33 43-8 senast den 30 april 2019. Kassören skickar e-post eller brev till alla medlemmar och där
kommer det att stå vilken avgift som gäller för din lott.
Avgifter under 2019:
A: under 150 kvadratmeter kostar 665 kr
B: från 150-199 kvadratmeter kostar 775 kr
C: över 200 kvadratmeter kostar 845 kr
Årets städdagar är: lördag den 18 maj (vår) och lördag den 14 september (höst). Tiden för båda
städdagarna är 10.00- 13.00. När vi färdiga så avslutar vi med grillning och god mat!
Alla som deltar på städdagarna måste pricka av sig på listan som kommer att finnas med på dagarna.
Det är enda sättet för styrelsen att veta om man har varit med eller inte. Om man inte prickar av sig
kan man få en faktura för utebliven städdag.
Om du inte kan delta i städningen så kontakta någon i styrelsen för att få arbetsuppgifter som du kan
utföra vid något annat tillfälle.
Kompost eller kompostbehållare: På grund av problemet med råttor på koloniområdet så får man
inte lägga mat/köksavfall i kompost eller kompostbehållare eftersom det drar till sig råttor. Självklart
ska man inte heller slänga matavfall på den gemensamma komposten.
Skräp, plast, odlingsväv mm: Det är förbjudet att lämna kvar eller slänga skräp, plast, gammal
odlingsväv, jordpåsar mm vid eldningshögen eller i komposthögen. Allt sådant skräp ska man själv ta
med sig hem och återvinna eller lägga i grovsoporna. Skräpet ger även en merkostnad för föreningen
eftersom vi måste hyra en bil till städdagen för att frakta bort detta. Om ni ser en utomstående eller
någon annan som slänger skräp, säg till personen!

Rensning av gångar: Håll gången vid din kolonilott rensad från ogräs. Rensa upp mot din
kolonilottagranne, som i sin tur ska rensa sin sida.

Odlarfestivalen Orten odlar: Den 24 augusti blir det en odlarfestival i Järva: Orten Odlar, som
anordnas av kolonistnätverket Peppar och Pumpa. Ärvinge Fritidsträdgårdsförening är ett av
koloniområdena som är med i festivalen eftersom det är ett välskött område med fina odlingar. I
samband med festivalen kommer det anordnas olika aktiviteter under våren och sommaren. Det
behövs många kolonister som kan tänka sig att vara med på olika sätt. Följande aktiviteter ordnas:
30 mars: Fröpopup i Tensta Konsthall. Man kan byta frön och lära sig fröodla.
12-16 juni: En monter med odlingsverkstad under Järvaveckan mm. Här behövs många
Järvakolonister.
24 augusti: Odlarfestival med marknad, workshops mm i Tensta. Shuttlebussar kör bl.a. till Ärvinge.
Här behövs kolonister som kan tänka sig att visa upp koloniområdet.
Om du vill delta på något sätt, kontakta Katja Jassey 076- 305 60 82 eller
Lena Israelsson 070- 790 59 55
Länkar till föreningens hemsida och Facebooksida:
http://www.arvingekoloni.se/
https://www.facebook.com/ArvingeKolonilott/

Lycka till med odlingssäsongen!
Styrelsen

