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let? Vill du skriva en rad eller två? 
Hör av dig!

NORRAS KALENDER 2013Midsommarfirande

Vi träffas kvällen innan midsommarafton 
och samlar löv och blommor. Sedan klär vi 
midsommarstången i sin fina gröna skrud 
och binder två kransar med blommor.

På midsommarafton träffas vi klockan 
15.00 med kaffekorg och kanske någon 
vinst till lotterierna. Så reser vi midsom‐
marstången och dansar några ringlekar. 
Medan vi fikar köper vi lotter och umgås 
med vänner och grannar. Som avslutning 
är det lottdragning. Har man tur går man 
kanske hem med en eller två fina vinster.

För dem som vill, står grillen tillgänglig 
uppe vid Backstugan för gemensamt mid‐
sommarfirande under kvällen. Var och en 
tar med sig sitt.

Välkommen du också!

Foto: Nisse N

Lördag 20 april kl 09.30

Städning och vattenpåsläpp

Lördag 8 maj kl 09.30

Städning 

Torsdag 20 juni kl 18.00

Klä midsommarstången

Fredag 21 juni kl 15.00

Midsommarkaffe

Fredag 21 juni kl 18.00

Midsommarfirande 
 
Tisdag 25 juni kl 18.00

Sommarmöte

Lördag 20 juli kl 18.00

Sommarfest

Tisdag 23 juli kl 18.00

Städning

Lördag 24 aug kl 18.00

Koloninatta

Tisdag 3 sep kl 18.00

Städning

Lördag 19 okt kl 09.30

Städning med vattenavstängning

Lördag 30 nov kl 15.00

Adventskaffe

Hyra Backstugan  

Bokningvarig är Rut Karlsson stuga nr 
37, telnr: 257 38 mobil: 0735‐548 482 .

Boka i god tid.!
Kolonister betalar 200 kr per gång. Kolo‐
nist som är medlem i en annan förening 
som vill låna lokalen får betala 400 kr per 
gång och kolonisten ska vara närvarande 
vid hyrestillfället. Annan person som lånar 
lokalen får betala 700 kr per tillfälle. Det är 
inte tillåtet att hyra och sedan låna ut loka‐
len till någon annan.

Den som lånar Backstugan får under- 
teckna ett hyresavtal, stugan ska lämnas 
städad och i gott skick. Glöm inte säga till 
om något gått sönder.

Vår gemensamma 
dusch 

Öppen för användning mellan 15 maj 
och 15 september. Lämna duschen i 
det skick du vill finna den. 

Vill du kvittera ut en nyckel kontakta 
Rut Karlsson stuga nr 37. 
För år 2013 debiteras avgiften i sam‐
band med att årsavgiften 2013 ska 
betalas. Kostnaden är 150 kronor 
per säsong. 

Har du duschnyckel som du inte vill/
kan använda går det bra att återläm‐
na nyckeln. Inga avgifter återbetalas.

Stugor och ägare per den 1 april 2013

1 Anders och Annika Brodin
2 Rocita Lidholm 
3 Joakim Persson
5 Allan Karlsson & Gunnel Akinder

6 Tommy Olsson & Gunilla Andersson
7 May-Lith Johansson 
8 Peter & Anette Karlsson
9 Ove & Mona Brodin
10 Ingela Larsson

11 Rolf Pettersson
12 Thina Rydell
13 Jan Bengtsson
14 Tommy & Sonja Jeansson
15 Eva Jern

16 Ann Brodin
17 Ewa Ekström
19 Ingeborg Tanö 
20 Anna Sandö
21 Ingela Wilsson

22 Britt Berletin
23 Tina Andrén
24 Kari & Birgitta Koskenkorva
25 Lilian Löfgren
26 Henrik Haglund

27 Daniel Savic
28 Ann Boström

29 Eva Johansson
30 Jan Rehnman
32 Leif Karlsson
33 Mats & Kerstin Kvarnström
34 Niklas Carlsson & Erika Ottosson

35 Ulla-Britt Severin
36 Annika Hylander
37 Rut Karlsson 
40 Liv Ravnböl
41 Anders & Birgitta Elfström

42 Britt Hultqvist
43 Nicholas Nilsson & Cecilia Ring 
44 Lena Boström
45 Olof & Charly Hultén
46 Anders & Marie Sjö

47 Jannis Strachini
48 Bo & Lillemor Kogerfelt 
49 Kent & Britt-Marie Lindvall
51 Ingegerd Zedig
52 Ingvar & Sig-Britt Eriksson

53 Kurt & Marie Hellgren
54 Marie-Louise Gustavsson
55 Ulf & Marie Millerfelt
56 Elisabeth Sjölander
57 Mats Wilsson

Alla aktiviteter utgår från BACKSTUGAN

Boklåda
Ta en bok lämna en annan. 
 
Du kan passa på att byta din bok när 
Backstugan är öppen. I lådan finns både 
böcker och tidningar av olika inriktning.

Kan man dela på en rabarberplanta?
Det är klart att man kan dela plantan, det 
mår den bara bra av. 

Rabarbern kan delas i april, eller vänta till 
september. 

Tänk på att varje rotdel måste ha minst 
en bladknopp (ett skott) för att kunna 
utvecklas till en ny planta.

Ge plantorna ny jord och att gödsla med 
ko- eller hästgödsel under försommaren.

De nysatta plantorna skördas inte alls un‐
der första året. 

Skörda aldrig mer än halva beståndet, det 
måste alltid finnas växande blad kvar på 
plantan. 

Låt inte rabarbern gå i blom, det tar my‐
cket energi från blad och rot och minskar 
då skörden.

Foto: Liv R
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Ordförande 
har ordet

Efter en vinter som denna längtar man 
verkligen efter en utesäsong på kollo. Nu 
har det kliat i fingrarna i månader och de 
små frösådda ynglingarna i krukor och 
burkar börjar mer likna rangliga klät‐
terväxter än begynnande grönsaker och 
blommor som såg så fina ut på fröpåsar‐
na. De som skulle kommit ut i jorden eller 
växthusen har tålmodigt fått vänta, men 
snart, snart är det vår på riktigt.

Då kommer projekten igång. Husmåln‐
ing, renovering, rabattgrävning, plantering 
och mycket annat. Ja, det är en härlig tid 
som väntar och varje dag har sin charm. 
Vårens första riktigt varma dag. Ett still 
vårregn. Vinterns sista försök att hålla sig 
kvar. Och så sist den ljuvligt gröna försom‐
maren, när luften dallrar intill husväggen 
och de första fjärilarna dansar förbi.

Som tidigare vill jag påminna om du som 
ska göra några förändringar på stugan el‐
ler förrådsbyggnader; meddela alltid sty‐
relsen för ett godkännande. Då slipper 
vi misstag och missförstånd. – Och prata 
alltid med dina grannar hellre en gång för 
mycket än en gång för lite. Vi vill värna 
grannsämjan. För många av oss är ju detta 
Paradiset.

Kompostera också gärna på den egna 
tomten. Det sparar både energi, kraft och 
pengar. Dessutom ger den näringsrika 
kompostjorden nytt liv i dina växter. När 
det gäller den stora kompostcontainern, 
så ska materialet klippas ner i mindre bi‐
tar, så får vi plats med mer och det kostar 
mindre.

När det gäller soporna, så uppmanar jag 
att alla sorterar så mycket som möjligt. Det 
sorterbara lämnas vid miljöstationen på 
Tolvmannagatan eller ute vid återvinning‐
scentralen i Tegelviken. Osorterat läggs i 
väl tillknutna sopsäckar i containern vid 
vår parkering.

Ja, det var allt för denna gång. Jag önskar 
er alla en helt underbar kolonisäsong med 
soliga dagar och duggregniga nätter.

/Annika

www.kalmarnorra.se 
 
Här finns stadgar, nyttjanderättsavtal, ord-
ningsregler, gamla nr av Composten samt 
kalender för året. Vill du kontakta någon 
i styrelsen finns e-postadresser, förnamn.
efternamn@kalmarnorra.se  
Under Internt finns årsmötesprotokollet.

Funktion Namn                             Stuga nr  
Ordförande: Annika Brodin                         1 
Vice ordförande: Rolf Pettersson 11
Kassör: Jan Bengtsson 13
Sekreterare: Bo Kogerfeldt 48
 
Övr ledamöter: May-Lith Johansson 7
 Eva Jern 15
 Kari Koskenkorva 24 
Suppleant: Liv Ravnböl 40
 Lena Boström 44

Servicegrupp:  Mats Kvarnström 33 
 Anders Brodin 1 
 Kent Lindwall 49
 Peter Karlson 8 

Uthyrning av Backstugan: Rut Karlsson 14
 
Festkommitté Lillemor Kogerfelt 48
 Britt-Marie Lindvall 49
 Ewa Ekström 17  
 Kerstin Kvarnström 33
Ansv. för städ av toa/dusch: Ann Brodin 16
 Annika Brodin 1

Och så var det  
soporna, ja’…

I soppåsen slänger du det avfall som 
återstår när du har sorterat bort förpack‐
ningar, tidningar, grovavfall, och farligt av‐
fall.

 X matrester
 X hushållspapper
 X kall aska
 X blommor
 X blöjor, bindor
 X dammsugarpåsar
 X diskborstar
 X tandborstar
 X tobak
 X pennor
 X leksaker
 X kattsand
 X pärmar 
 X cd-/dvd-skivor
 X kläder, skor
 X läder ex. väskor
 X tops
 X glas t.ex. dricksglas, fönsterglas 
 X glasögon

Livs Recept 
Pepparkaksmuffins med 
lingon

Ingredienser:
150 g smör
1,5 dl råsocker eller 2 dl strösocker
2 st ägg
3 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 msk pepparkakskrydda
0,5 dl vispgrädde
1,5 dl frysta osockrade lingon, blandat med 
1 msk vetemjöl
Topping:
kesella eller vanlig smörkräm
osockrade upptinade lingon
kanel

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader. Ställ 12 st 

muffinsformar (som rymmer 1 dl) i en 
muffinsplåt.

2. Smält matfettet och låt det svalna.

3. Vispa ägg och socker pösigt.

4. Blanda alla torra ingredienser och rör 
ner dem i smeten. Rör i vispgrädden.

5. Blanda lingonen med 1 msk vetemjöl 
och vänd ner dem i smeten.

Sommarmöte 26 juni
Utöver årsmötet är detta enda gången som 
vi medlemmar träffas och har möjlighet 
att diskutera vad som händer på kolonin 
och om det har uppstått några allmänna 
problem. Därför är det viktigt att du som 
medlem är närvarande. 

Koloninatta
Vi kommer som tidigare år anordna koloni‐
natta den 24 augusti. Det är bara vår egen 
fantasi som sätter gränser för vad vi vill 
visa och anordna på den egna lotten.  Det 
är kul om så många som möjligt kan ha 
sin grind öppen och visa eller sälja något. 
Många besökare återkommer, men vi vill 
ha flera nya besökare, sprid informationen 
på jobbet och bland vänner och bekanta. 

När ska hallon planteras?

En granne med för många äpplen delade 
med sig till förbipasserande. Foto: Liv R

Spara på vattnet!

Vatten - bevattning
Förra årets påminnelse om att tänka på 
hur vi använder vattnet gav resultat. Vår 
vattenförbrukning minskade. Det är dock 
en pågående process, så tänk på hur du an‐
vänder vatten även i år. 
 
Vad behöver vattnas? 
Nysatta plantor, frösådd och krukor be‐
höver vatten oftare, det räcker oftast med 
att gå runt med en kanna.

Buskar, gräsmattor och perenner har dju‐
pa rötter och klarar sig på det regn som 
kommer. Skaffa en vattentunna och samla 
regnvatten så du har att vattna med.

Regler för bevattning
Vi får inte använda spridare eller sprinkler 
och inte heller låta slangar ligga och rinna. 
Låt oss därför tänka på hur mycket och till 
vad vi använder vatten, alla får vara med 
och betala. 

6. Häll smeten i formarna. Grädda cirka 
17-18 minuter, känn med en provs‐
ticka att de är genomgräddade.

7. Låt muffinsen kallna.

8. Ta fram en bunke och häll ner en massa 
upptinade osockrade lingon i kesellan, 
eller gör en smörkräm i förväg, ev med 
några droppar röd karamellfärg i. Rör 
lite om så bären fördelas i krämen in‐
nan du spritsar på den på muffinsen. 

9. Avsluta med hela lingon ovanpå. Pudra 
eventuellt lite kanel över.

Lycka till med receptet!

Kan man flytta på vin-
bärsbuskar?

Nu råkar just vinbär tåla det mesta och kan 
flyttas året om, så länge det inte är fruset. 
Ta till en dubbelt så stor rotklump som när 
de sattes. Se till att jorden de planteras i är 
väldränerad. Vattna ordentligt vid planter‐
ingen. Ha gärna i lite kompostjord i hålet 
innan planteringen.

Hallon är mycket tåliga och kan egentligen 
planteras när som helst. 

Tidigt till våren finns de i varenda plant‐
skola. Om ni köper plantor i kruka så fixar 
de galant att planteras på våren. Barrotade 
plantor brukar finnas på hösten och de är 
billigare.

En liten skörd kan man få redan sommaren 
efter. Egentligen ska man klippa ner plan‐
torna när man planterar dem, men de som 
säljs i kruka brukar vara färdiga för skörd 
samma år.

Skötseln av hallon är busenkel. De vill ha 
varm, sandig och kompostberikad jord. De 
gillar inte kalk. Full sol är nödvändigt för 
bra skörd, goda bär och en bra tillväxt. 

De stänglar som ger skörd under som‐
maren ska klippas bort helt efter skörden.
Samtidigt under sommaren kommer nya, 
gröna skott som ni absolut inte ska klippa 
ner, utan istället stödja dem med antingen 
ståltrådar spända mellan pålar, eller bam‐
bupinne till varje nytt skott. Det är de skot‐
ten som ger bär nästa år.

Lite gödsel på våren, och vattning om det 
blir långa torrperioder, det är allt de be‐
höver.


