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Fd Valsätra egnahems– och fruktodlarförening

Den goda maten i din trädgård
Onsdag den 19 oktober kl1900 i Malmaskolans Matsal
Caroline Loohufvud kommer för att inspirera oss till att odla mat i våra trädgårdar. Själv köper hon väldigt lite grönsaker, bär och frukt och har upptäckt fördelarna med att odla på den mark man har. Mer närodlat kan det ju inte bli och därmed även miljövänligt och påverkar i sin tur även hushållsekonomin på ett positivt
sätt. Som extra bonus ger odlandet själen/hjärnan den efterlängtade avkoppling
som den så väl behöver för att vara i bästa trim.
Med egenskördat kan man frossa utan att det skadar miljön eller tömmer plånboken. Dessutom har Caroline utvecklat sin matlagningsrepertoar. Utan att vara vegetarian har hon upptäckt hur många fantastiska rätter det går att laga med grönsaker!
Allt detta vill hon förmedla och förhoppningsvis tänder vi på idéerna så att det
blir mer odlande i våra trädgårdar nästa år!

Välkomna till Malmaskolans matsal
onsdagen 19 oktober kl 1900
Lycka är att ha en trädgård!
(Ni läste väl artikeln om Caroline Loohufvuds
odlande i UNT 1 september!)

Malma Äng — platsen för en vikingaby för 1000 år sedan!
Som ni säkert har sett och hört från UNT, radio, lokalTV och kanske på plats har
arkeologerna visat vad man funnit vid utgrävningarna av Malma Äng dvs området
mellan Valsätraskolans fotbollsplan, Kälkvägen och Malma gård. Här har människor bott allt sedan marken steg
ur havet för ca 3500 år sedan!! Man har även funnit och
en vikingaby om ca 15 hus vilket är ovanligt då de flesta
av dessa byar ligger under idag befintlig bebyggelse.
Tanken svindlar med en tidsresa genom århundraden och
t o m årtusenden! Vilka anor området har som vi bor i!
Här har helt enkelt varit ett populärt ställe att bo på
ända sedan det gick att bygga här!

Här är en som vill undvika att skapa olyckor i ”sin” korsning!!
Här i medlemsbladet informerar vi ofta om hur häckarna ska vara klippta i korsningar. Vi gör det för att försöka undvika att helt onödiga
olyckor inträffar… och si nu har en (1!) häck hittats som
är klippt till 80 cm höjd och nu ger trafikanter möjligheten att se varandra i tid.
Mönsterhäcken i fråga ligger i hörnet av Kärrvägen och
Björklundavägen och tillhör Kärrvägen 5. Bra gjort! Ring
eller maila när du hittar en häck som är klippt till rätt
höjd!

Äpplen i massor? — Musta!
Äppelmust från egna äpplen är fantastiskt gott! Vårdsätra Musteri tar 5 kr/liter
must och med konserveringsmedel 6 kr/liter och garanterar att musten kommer
från just dina äpplen. Det blir ca 0,5 liter must/kg äpplen. Dunkar kan du även
köpa där. Bäst är att frysa in musten. Se mer på www.vardsatra-musteri.com.

Aktuellt i trädgården
Nu är det hög tid att plocka in det som skördats och varför inte redan nu tänka på
våren och sätta lökar. Bra är även att vända jorden i landen så att de blir lättare
att bruka i vår!

Medlemsavgift och mailadress
Du har väl inte glömt att betala in årsavgiften och skicka gärna din mailadress.

