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NYHETSBREV nr 51 
 

Oktober 2018  

 

 

 

Det nya växthuset har uppskattats! 
 
Efter en fantastisk fin och solig vår följde en sommar 

med värme och sol som inte vi sett på mannaminne. 

Till glädje för de flesta men det fanns också förlorare 

som det alltid gör vid extremväder. Nu fram på 

höstkanten ser vi hur den fina våren gav optimala 

förutsättningar för en god fruktsättning som vi fick 

glädje av under hösten. 

 

Vi summerar ett år i vårt nya växthus och kan 

konstatera att klimatet är mycket bättre nu än i det 

gamla växthuset, mycket lättare att värma upp och 

mycket lättare att kyla blev facit. Hyresgästerna har 

också uppskattat att det inte går att se genom det nya 

täckmaterialet, det upplevs mer som ett rum med 

väggar. 

 

Vi har stöttat vår kommuns parkavdelning med 

projektet ”Nyfiken park” som har till syfte att 

medborgarna får lämna förslag på hur parken skall 

förbättras för att bli den träffpunkt den är avsedd för. 

En mängd förslag kom in, vilket har resulterat i en 

förbättrad belysning som kom upp på eftersommaren. 

En grillplats skall anordnas samt en helt ny lekplats 

med temainslag är projekterad att stå klar under 

kommande år. Något som vi ser fram emot.  

 

Vi har haft många lockande föredrag och en vår- och 

en höstmarknad som blir mer och mer välbesökt för 

varje år. Det känns hoppfullt inför framtiden. 

 

Jan Sandh/styrelsen 

Kommunens parkavdelning har anlitat en pomolog, 

Görel Kristina Näslund, som kom i september och 

inventerade äppelsorterna i trädgårdsparken. Det är 

femton äppelträd med nio sorters äpplen. Nu finns en 

förteckning med karta på anslagstavlan i parken.  

Vi var många som har undrat över vilka sorters 

äpplen som finns i parken. Nu vet vi att det bl a finns 

gamla fina sorter som Gyllenkroks Astrakan, Lobo, 

Oranie, Sävstaholm och Åkerö. 

 

 

Görel Kristina Näslund var skicklig på att examinera alla 

äppelsorterna i trädgårdsparken. 

 

 

Aktivitetsprogrammet för hösten/vintern är klart, se 

separat blad. Välkommen att delta! 

Nästa utskick kommer i februari 2019.  

 

Ändringar och nyheter i programmet finns på 

hemsidan och Facebook. 

 

 BITTANS RUTA: Tel 500 372 81, mobil 0708-137 281, e-post: birgitta.sergler@telia.com 

Ge förslag på besök 

eller andra aktiviteter. 

Meddela gärna om du vill ha besök i din trädgård, eller om du har förslag på 

någon utflykt eller föredrag. 

Föredrag i torkladan 
 

När det är föredrag i torkladan kan du gärna ta med sticklingar, frön och 

plantor för köp/byt/sälj. Ha gärna inneskor med, så blir det lättstädat! 

mailto:birgitta.sergler@telia.com

