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Information från styrelsen 
 

Vi har fått kantplankor! 
Styrelsen har ordnat så att föreningen fått kantplankor från stadsdelsförvaltningen till dem 

som saknar kantplankor eller har ruttna kantplankor runt sin lott.  

 

Om du behöver en kantplanka, prata med ordförande Amir, lott 35, så snart som möjligt. Du 

måste själv gräva ner plankan. Se på lott 118 och 118A hur det ska se ut.  

OBS! Ingen får ta plankor eller grus utan att prata med Amir först. 

Du måste odla din lott till 75 % 
Koloniföreningens medlemmar har kommit överens om att minst 75 % (3/4) av lotten ska 

vara odlad senast den 15 juni. Det står i ordningsreglerna. I stadgarna står att medlemmen ska 

noga sköta och vårda sin lott. Den som inte har odlat 75 % av lotten kommer inom kort att få 

ett brev, som är en varning. Att inte sköta sin lott är skäl för uppsägning. 

Ju mer gräs och ogräs som växer på lotten, desto svårare är det att göra i ordning den för 

odling. Efter regn är det lättare att gräva och dra ogräs, så passa på nu.  

I ordningsreglerna står också att sittplatsen får vara max. 6 kvadratmeter och ett växthus max 

5 kvadratmeter. Dina buskar och växter får inte skugga grannens lott. Häck mellan lotterna är 

inte tillåtet. 

Du ansvarar för gången vid din lott 
Det växter bra nu, efter allt regn. Även ogräset på gångarna breder ut sig. Glöm inte att rensa 

din del av gången. Du har ansvar för att den halva av gången som är närmast din lott är fri 

från ogräs. Det finns grus att lägga på gången med för den som har rensat rent. OBS! Prata 

med Amir innan du tar grus. 

Det växer på föreningslotten! 
Vid stugan finns en lott med röd-vitt staket. Det är föreningslotten där vi odlar potatis och 

andra grönsaker som ska säljas på Akalladagen den 20 september. Då kan vi få in lite pengar 

till kassan. Tänk efter om du vill hjälpa till på något sätt med förberedelserna eller med att 

sälja åt föreningen den dagen. 

Eldning och arbetsdag i höst 
I höst kommer vi att elda en helgdag under de veckor då man får elda. Vilken dag det blir 

annonseras i förväg på anslagstavlorna.  

Den som missade arbetsdagarna i maj har möjlighet att jobba i sommar eller i höst med 

småjobb som behöver göras. Det blir ingen obligatorisk arbetsdag i höst. 

Föreningens hemsida 
Reza och Lena jobbar med föreningens hemsida. Han lägger ut odlingstips och information. 

På hemsidan hittar du också ordningsreglerna och stadgarna. Adressen är: 

www.akallakoloni.se 

http://www.akallakoloni.se/


 


