
Välkommen som ny odlare 2018 i

Skarpnäcks fritidsträdgårdar
Låna redskap
Föreningen har gemensamma redskap som spadar, 
vattenslang, gräsklippare och skottkärror som finns 
att låna i boden som ligger på baksidan av fören-
ingshuset. 
Det är bara att låna, boden är för det mesta upplåst. 
När du är klar med ett redskap så ställ tillbaka det 
direkt, så kan någon annan odlare använda det. 
Fräscha grejer håller längre och är roligare att jobba 
med, så glöm inte att tvätta av redskapen när du är 
klar med dem. 

Och om något går sönder, så meddela styrelsen 
så att vi kan åtgärda det.

I en låst del av stugan finns större redskap, som 
trimmer och motorgräsklippare. De är också till ut-
låning, men bara när någon med nyckel är på plats. 
Ofta är det upplåst på förmiddagarna.

Vattennyckel
För att kunna använda vattenposterna behöver du 
en vattennyckel som har dimensionen 8 mm. Du 
hittar den i järnhandeln eller på bensinstationer.

Ordningsregler för området
Föreningen har regler för att området ska vara så 
fint som möjligt, och för att alla ska kunna veta vad 
som förväntas av den som har en lott. De finns på 
hemsidan. Vi odlar utan gifter och i år när det är 
vattenbrist ska vi vara sparsamma med vatten. 

Det finns en gemensam stor kompost. Det går 
bra att hämta jord ur den, skottkärra finns i boden. 
Men vi uppmanar alla odlare att ha egen kompost 
på lotten. 

Det finns ingen sophämtning på området, så alla 
sopor måste tas med hem, även ”grovsopor”.

Håll dig informerad
På vår hemsida finns aktuell information om städda-
gar och planer för föreningen: skarpnacksfritidstrad-
gardar.wordpress.com
Sök medlemskap i vår Facebook-grupp ”Skarpnäcks 
fritidsträdgårdar”.
Du kan nå styrelsen på e-post: odla.sft@gmail.com

Höstens städdag
Höstens städdag blir i slutet av september eller 
början av oktober. Då arbetar vi med de gemensam-
ma ytorna. Efter arbetet brukar vi grilla tillsammans. 
Kallelse kommer på e-post och på Facebook.

Styrelsen
Vi är ofta på området, välkomna att prata med oss 
här. Katrin Holmberg, ordförande (lott 109), Seve 
Nilsson, kassör (lott 104), Yvonne Bernzon, sekre-
terare (lott 108), Osman Baker, köansvarig (lott 67), 
Karl Fornarve (lott 131), Mattias de Frumerie (lott 
120) och Amanda Lomell Mazloomi (lott 155) .


