Nyhedsbrev august 2020
Vi har stadig 1 sommer måned tilbage og 3 måneder inden havesæsonen er
slut, så der er stadig maser af tid til havearbejde og til at høste alt det, vi såede
og lagde i foråret.
Vi kan se, at der er ret mange medlemmer, som er overrasket over, at afgrøder
og specielt ukrudt også vokser, selv om man har ferie. Vi håber derfor, at
mange vil benytte den kommende tid til at få styr på haveloddet igen.

Hegn omkring nyttehaven
Pludselig stod Ishøj Hegn udenfor vores låge. De havde lovet at give os besked i
god tid, men havde glemt denne aftale. Vi fik nogle ekstra meter hegn.
Vi forventer at projektet er afsluttet senest den 5. august.
Vi beklager meget, at vi ikke kunne advisere de berørte medlemmer i god tid,
men mange, mange tak for at I har taget det så pænt, og vi håber ikke, at
uerstattelige planter er gået tabt.
De medlemmer, som har fået nyt hegn i år men også de, der fik nyt hegn sidste
år, skal være meget opmærksomme på, at der ikke må ligge planter på hegnet.
Det ødelægger hegnet.

Dræbersnegle og plettet voldsnegl.
Det er rigtig øv, at vi i år har fået enorme mængder af plettet voldsnegl, og de
skal bare dø.
Det lykkedes os ved fælles indsats og intensiv udryddelse næsten at komme af
med dræbersneglen. Så vi kan godt, hvis vi alle bidrager.
Så på den igen.
Tjek alle fugtige steder på dit havelod og i dit blomsterbed hver gang du er i
haven: Under rabarber, stauder, i hjørnerne, hvor du ikke kommer så tit og dø
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sneglene. Træd på dem, brug en spade eller andet hårdt materiale eller saml
dem ind og hæld kogende vand over dem. De døde snegle kan smides i vores
dagrenovation.
Strø sneglemiddel på de udsatte steder. Hvis du er udgået for sneglemiddel,
har vi mere, og køber, når beholdningen er brugt op.

Fællesarbejde torsdag den 6. aug. Kl. 16 – 20
Torsdag den 6. aug. river nogle medlemmer medlemshus 18 og 19 ned, for at
tømreren kan bygge 2 nye medlemshuse. De vil gerne have lidt hjælp gerne
medbringende et koben.
Vi vil derfor benytte den dag til – forhåbentligt – også få løst nogle af vore
andre fælles arbejdsopgaver.
Så hvis du ikke deltog i forårets fællesarbejde, vil vi gerne se dig den 6. aug. Kl.
16 ved fælleshuset. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, har du modtaget
en mail i slutningen af maj måned med hvilken arbejdsopgave, du skal have
løst inden 1. sept. for at udgå en bøde.

Affald
Vi har 2 store affaldscontainere ved hovedindgangslågen. De kan rumme alt
vores ”ikke-grønt” affald, døde snegle og storskrald. Så affald kun i
affaldscontainerne.
Og Husk at der ikke må ligge grønt svært komposterbart affald på de to
inderste fliser.

Høstfest
Vi holder høstfest lørdag den 19. sept. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Lisbeth Danty er tovholder på festen. Men festen bliver meget bedre, hvis der
er flere, der deltager i festudvalget. Lisbeth kan kontaktes på lisbethdanty@hotmail.com eller 5196 3554
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Løsgående hunde
Flere medlemmer har registreret løsgående hunde og personer med løsgående
hunde, som ikke er medlemmer i vores forening. Så husk. Altid hund i snor.
For at undgå, at ikke-medlemmer med løsgående hunde opholder sig i vores
have, specielt om aftenen, vil vi bede alle om at låse hovedlågen senest kl. 19.
og hellere lås for meget end for lidt.

Kolonihaveforbundets medlemsundersøgelse
Kolonihaveforbundet har netop sat en stor medlemsundersøgelse i gang. Hvis
du ikke har modtaget en mail eller ikke kan finde mailen, kan du deltage i
undersøgelsen via dette link https://surveys.enalyzer.com?pid=h4mih4ha.

Fortsat rigtig god sommer
Vibeke og bestyrelsen

NF Sundvænget
Amager Strandvej 5U
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