Info-mail til kolonisterne 19. maj 2020

Nyt fra fællesarbejdet
Kære kolonister.
Der var kun fremmødte fra otte haver på denne vores anden fællesarbejds-søndag den 17. maj, men hvor
fik de lavet meget! Trods regn og vind gik alle til arbejdet med god energi og dejligt fællesskab.
Gashuset blev taget ned, og materialet ligger nu og kan frit hentes af kolonister, der er i byggehumør eller
mangler nogle brædder til et eller andet.
Af de seks nye bænke/borde-sæt, som vi har indkøbt, blev de tre samlet. Der blev lavet én fliseplads ved
gyngerne på legepladsen, hvor det ene sæt er sat op. Flisepladsen gøres færdig næste gang, når grus og
sand har sat sig. De andre bænke vil løbende dukke op ved petanquebanen, i frugtlunden, på pladsen ved
gashuset, der ikke er der mere, og andre steder - efterhånden som flisepladserne bliver etableret.
Vi fik også kørt alt skramlet til genbrugspladsen - dét, der desværre er blevet smidt på grenpladsen. En
venlig kolonist lage bil til, og vi lejede trailer hos Silvan. Det er ret kedeligt, at de, der arbejder hårdt til
fællesarbejdet, skal gå og hale andres beskidte affald ud mellem grene og jord. Så hold op med det!
Der blev ryddet op på grenpladsen, så grene og bunker ligger pænt tilbage, og vi har plads til mere.
Desuden blev der arbejdet på parkeringspladsen for at skabe plads til kompost og topdress, der kommer
den 29. maj, for at give flest mulige parkeringspladser.
Et par huller i vejene blev også repareret og fyldt med grus.
Af de mindre ting blev vores blomsterkummer vandet og gødet, og græs klippet omkring dem. Jorden
omkring vores nye træer i frugtlunden blev igen luget og udjævnet, så de nye vandingsposer kan ligge fladt.
Der bliver arbejdet på at fjerne gyldenris og brombærkrat. Det er en kæmpe opgave, hvor vi stadig mangler
frivillige der har lyst til at hjælpe Anne-Marie.
Vi glæder os til næste gang og håber på bedre vejr til alle de opgaver, som ligger og venter.
Venlig hilsen Lars, Mike og Grethe
Fællesarbejdet

