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Välkommen till Höstmöte!
Stadsträdgårdmästare Karin Åkerblom
berättar om sitt händelserika och intressanta 2007 som stadsträdgårdmästare.
Boka omedelbart in ONSDAG 17 OKTOBER KL 19:00 i Era kalendrar.
Platsen för höstmötet är samlingssalen i Björkåsa, Björklundavägen 14
Styrelsen hälsar Er välkomna och hoppas på stor uppslutning.
—————————
Trädbeskärning och trädgårdstips - vad gör man i trädgården så här års?
De flesta av oss vet nog att det är dags att plantera lökar om man vill ha härlig blomsterprakt i vår, men vad mer finns att göra? Hur beskär man träden? Hur designar man sin
trädgård? Dagens möjligheter med Internet är som alltid en fantastisk källa till information av alla de slag och inte minst hemsidor intressanta för oss med trädgårdar.
Här har ni några bra sidor med många tips att titta in på:
www.odla.nu
täcker in det mesta och har även ett forum där man själv kan ställa en fråga och få svar
www.mobackes.se
(visserligen en trädgårdshandlare) men har fina bilder och bra illustrationer om
t ex trädbeskärning och många tips och råd.
www.tradgardsakademien.com - här kan du hitta kurser i t ex trädgårdsdesign!
www.slu.se — klicka vidare till Forskning och sedan Trädgård så hittar du senaste rönen
om dina äpplen och grönsaker och en massa annat!
En fara med detta är dock att när man väl börjar titta på dessa sidor kan hela dagen gå åt
till att läsa och titta och inget blir gjort i trädgården!
Alla av Er har säkert inte Internet men din granne har det kanske - knacka på!
Det är alltså dags att redan nu fundera på hur Dina rabatter ska se ut i vår!

Har föreningen maskiner eller verktyg att låna ut?
Ibland får vi denna fråga från medlemmarna och svaret är enkelt och kort - NEJ,
men… det finns företag som inte gör något annat än hyr ut just maskiner och
verktyg!
Cramo - ligger i Librobäck efter Bilprovningen på Hållnäsgatan,
RamiRent - finns likaså i Librobäck samma avfart från Gysingevägen till Bilprovningen som till Cramo men första till höger.
Båda har allt vad man kan behöva för arbeten med hus och trädgård.
Ska man slipa golv eller göra något överhuvudtaget men golv hyr man utrustningen
hos HyrLund på Björkgatan bredvid Shellmacken.
60 år i samma hus!!
Tidigare ordföranden i föreningen - Viveca Halldin Norberg hade öppet hus i början av september för att fira att hon nu bott 60 år i villan på Björklundavägen.
Hon flyttade från det som då hette Gårdsvägen (nuvarande Slåttervägen) till huset
som byggdes av hennes pappa, på det som då hette Affärsvägen. Hon var då själv
3,5 år och kommer väl ihåg flytten som gick med häst och vagn. Den nya tomten
var köpt för 1,15 kr/kvm. Tomt och hus kostade totalt 29 900 kr 1947. En utbyggnad 1979 kostade 10 ggr mer, dvs 300 000 kr och priset idag är säkert minst 100 gr
mer än 1947! Detta illustrerar väl prisutvecklingen i området under 60 år!
Vi tillönskar Viveca många ytterligare år i sitt hus!
Kommunalt
Tidigare har vi informerat om kommunens planer att bygga en rondell i hörnet
Norbyvägen—Vårdsätravägen. Man hade lagt in detta i 2007 år budget men nu har
man istället prioriterat att bygga en rondell vid infarten mot Gottsunda Centrum,
dvs Hugo Alfvéns väg—Vårdsätravägen.
Välkomna till Höstmötet med Karin Åkerblom den 17/10 kl 1900 i Björkåsa!

