MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDLEMSMÖTET 2019-06-16
Många förslag och åsikter kom fram ang.:
VÄXTSJUKDOMAR
Bladmögel på potatis nämndes men är inget stort problem nu.
Klumprotsjuka förekommer och utgör ett problem för vissa odlare och kan finnas kvar i jorden i 10 år.
Föreslagna åtgärder:
Släng ej smittade växtdelar i komposten. Tag bort dem från GKH.
Köp resistenta frön.
Hoppa över odling av kål ett år.
Titta noga på rötterna.
RÅTTBEKÄMPNING
Nya föreskrifter från Park o Natur:
De sköter och betalar som förut befintliga betongstationer.
Övrig bekämpning betalas eller sköts framöver av GKH.
Föreslagna åtgärder:
Bokashi skall vara komposterad innan den läggs ut på lotterna.
Råttgångar måste grävas upp och fyllas med sten så fort som möjligt.
Lista på instruktioner för GKHs egen råttbekämpning kommer att mailas ut till alla medlemmar.
Tips på åtgärder välkomnas.
SNIGLAR
Inget stort problem f.n. men ökar under odlingssäsongen.
Åtgärder:
Lägg ut snigelfällor med bekämpningskorn under något platt t ex planka, sten eller hårdplast.
Vittja ofta och förstör ägg under sensommar och höst.
GRÄSKLIPPNING
Klippning bör ske en gång mitt emellan arbetsdagarna under sommaren.
Man anmäler sig per mail med ungefärligt datum när man kan kllippa.
Kod till förråd meddelas då.
Genomgång för ovana av klipparens funktion, batteri och laddning bör ske innan.
ÖVRIGT
Avsikten med allmänlotten mot kyrkan i NV är att skapa en liten äng.
Gräsklipp och ogräs tas därför bort för att sänka näringshalten.
Bärbuskar sköts som vanligt.

JUBILEUM/SKÖRDEFEST
Kommer att äga rum den 14 sept kl 16.00.
Alla måste anmäla närvaro, eftersom mat skall inhandlas.
Meddela gärna om man kan bidraga eller ordna med sång, musik eller annan underhållning.
Kyrkan kommer dagen därpå den 15 sept att ha trevliga föreläsningar och panelsamtal om varför det är
nyttigt och hälsosamt att odla.
STÖLD AV VÄXTER
Befintliga anvisningar läses ej.
Nya tydliga skyltar skall sättas upp vid alla ingångar till GKH.
Förslag på text kom upp som t.ex:
“Alla stölder polisanmäles”, “privata odlingar” .
Problem med lekande barn på lotter och rastning av hundar togs även upp.
Att skörda allt så snart som möjligt föreslogs också.

