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Hallå allesammans, 
 
Hoppas ni alla mår bra i värmeböljan! 
 
Vi från styrelsen skulle vilja tacka för en mycket härlig och produktiv arbetsdag 
med god uppslutning och gott väder. Det värmer i hjärtat att kunna samlas så 
många på samma gång åter igen. 
 
Vi skulle också vilja ge en vänlig påminnelse om lite förhållningsregler som kan 
vara lätt att glömma av. 
 
När det kommer till skötsel utanför den egna lotten så är samtliga medlemmar 
ålagda att hålla efter kanter utanför den egna lotten. ”Om det finns lotter på två 
sidor om en gång delas underhållsansvaret mellan motstående lotter.”. Det kan 
vara bra att hålla ett extra öga på detta då det även räknas in som underlag för 
lottbesiktningen. Även viktigt att hålla rent runt lottnummerskylten. Skulle en 
lottskylt saknas får man gärna så snart som möjligt kontakta styrelsen. 
 
I dessa grilltider kan det vara en oerhört härligt att ta sig en svalkande dryck 
och låta den glödande kolbädden göra jobbet när man lutar sig tillbaka och till 



 

slut kan få njuta av en god korv eller varför inte en squash. Vi skulle bara vilja ge 
en uppmaning om att försöka ta hand om den aska som lämnas kvar. Då vi inte 
vet helt säker vad kolen kommer ifrån eller innehåller så avböjer vi å det grövsta 
att påföra askan på jord. Enligt Göteborgs stad så bör grillkol sorteras som 
hushållsavfall och således läggas i soppåsen. Så i den mån som är möjligt så 
ber er vi att försöka hålla efter ifall ni vet med er att ni varit uppe och grillar. Var 
även noga med att visa hänsyn till era grannar ifall ni börjar brassa på på er 
egna lott. 
 
Eldning råder det förbud för med undantag för vår eldningstunna som då och 
då tillåts gå varm. 
 
Styrelsen har fattat beslut om uppsamlingen för skräp kommer att skrotas då 
det tillfallit lite för mycket att kunna hantera på ett bra sätt. 
 
Sjöbergens dag kommer att äga rum den 27/8. Planeringsarbetet är i full gång 
och vi i Norra odlarföreningen har blivit ombedda att höra av oss till Elin 
Rikkinen om vi skulle vilja bidra med något eller hjälpa till under dagen. Hennes 
mail är: elinrikkinen@gmail.com 
 
Avslutningsvis så skulle vi vilja ge en kort redogörelse om var vi befinner oss i 
frågan om jordprover. Efter den inledande provtagningen valdes fyra lotter ut för 
vidare provtagning, på två av de lotterna tas det samlingsprover. Lite större 
provgropar har grävts, och prov på grödor från dessa lotter kommer att tas 
löpande över säsongen. De berörda lottinnehavarna är underrättade. 
 
Varma sommarhälsningar, 
Sjöbergen Norra Odlarförening 

 

  

 

Vad tycker du om det här nyhetsbrevet? 

 

  

 

 

  

 

Klimatkompenserat mejl skickat med Minutemailer 
 

  

 

Sjöbergen Norra odlarförening, Otterklintsvägen, 414 51, Göteborg, 
Sverige 

 




