Information om våra genensamma komposter

Vi vill skapa ett kretslopp och bli självförsörjande på jord, genom att det vi tagit från våra
trädgårdar, återbördas jorden i förmultnad form. På så vis förbättrar vi kvaliteten på våra
lerjordar genom att tillföra näring och dessutom förhöja mullhalten. Då blir strukturen mer porös
och allting växer bättre.

I vårt koloniområde finns tre komposter.
1:ans kompost ligger i närheten av järnvägsövergången.
Ansvariga: Eva-Lena Almroth hus 18 T: 076-1161488.
Görrel Månsson

hus 2 T: 070-6842247.

2:ans kompost ligger intill boulebanan.
Ansvarig: Tomas Dahl

hus 182 T: 073-9858311.

3:ans kompost ligger vid bäcken intill 3:ans parkering.
Ansvarig: Margareta Westman hus 129 T: 070-4155043.

Ingenting annat än friskt trädgårdsavfall får läggas i komposterna.

Annat trädgårdsavfall får lämnas vid eldningsplatsen intill fotbollsplanen.
Bredvid eldningsplatsen finns även vår lerdepå.
Avfall som t ex plast får lämnas i soprummets kärl för återvinning.
För glas finns glasbulor intill miljöstationen.
Övrigt avfall får var och en köra till Tagenetippen.
Runt komposterna får ingenting läggas/slängas.

Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla vårt koloniområde snyggt och trivsamt.
Tips! Läs ”Lätt om odling” nr 1(Så förbättrar du jorden) och nr 13(Kompostera
trädgårdsavfallet). Finns att ladda ner på vår hemsida eller www.koloniforbundet
Se till att inga invasiva växter hamnar i komposten. Läs mer om invasiva växter på
www.for.se

Dessa anslag finns vi varje kompost:

HÄR SLÄNGER VI ENDAST GRÖNAVFALL.
✓ Sprid gräsklipp över hela komposten.
✓ Bryt eller klipp långa stjälkar i minder bitar och sprid över hela
komposten.
✓

Ta bort lecakulor och slå av jorden från växter i krukor innan de
läggs på komposten.

HÄR SLÄNGER VI INTE
✓

Grenar från träd och buskar (max 4 cm i diameter) → eldplatsen

✓

Klipp från tuja och barrträd

→ eldplatsen

✓

Klipp från rosor

→ eldplatsen

✓

Potatisblast och tomatplantor

→ eldplatsen

✓

Rötter från buskar, hemma tas jorden bort sedan

→ eldplatsen

✓ Lera, torvor och rens från grusgångar

→ lerdepån

