
Måsnarens koloniträdgårdsförening 

Medlemsmöte 
 
 
Tid  Söndag, 8 maj 2022, kl 14:00 
 
Plats  Föreningshuset, Måsnaren 
 
Närvarande  enligt separat lista (namn, lottnummer) 
 
 
 
 
1. Mötet öppnas 

Elisabeth öppnade mötet kl 14. 
 

2. Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Brigitte Orlowski. 
 

3. Val av justerare 
Till justerare valdes Maggan Lindström. 
 

4. Beslut om tillägg till ordningsregler enligt styrelsens tidigare förslag 
Närvarande godtar tilläggen till ordningsreglerna enligt Elisabeths presentation. 
Ändringarna är gulmarkerade i den nya uppdaterade versionen. 
 
Ordningsreglerna kommer sättas upp på anslagstavlorna. Aktuell information kommer 
läggas upp på hemsidan. 
 

5. Information om den stora lönnen 
Lönnen är döende pga svampsjuka. Beskära räcker inte. Kommunen rekommenderar att 
ta bort trädet. Offert är beställt på att ta bort trädet i någon form. Kanske bra att lämna 
en bit av stammen. En del av grenarna kan flisas. Kanske kan vi också lära oss att göra 
biokol av resten. 
 
Vad vill vi göra med platsen? Förslag får gärna lämnas till föreningen, på Facebook eller 
lämna ett papper i brevlådan på utsidan av föreningshuset. 
 
Det finns en källa under kullen där lönnen står. Bra om vi hittar en bra lösning som tar 
hand om vattnet. Plantera björk? Anlägga en brunn? Vi vet inget om vattenkvaliteten just 
nu.  
 

6. Information om gifter i gödsel och jord 
Maggan informerade om pyraliderna, ogräsmedel som även har kommit in i ekologisk 
jord och andra produkter. Framför allt ärtor och tomater tar riktigt skada av dessa. 



Blommor vet man inte riktigt hur de påverkas. För människan är det inte direkt farligt 
eftersom det är ganska små mängder.  
 
Pyraliderna kommer in i våra jordar genom djuren som betar på besprutade åkrar. När vi 
använder deras gödsel får vi in det i våra trädgårdar.  
 
I samhället är det ganska tyst om detta, även i de stora butikerna som Granngården eller 
Plantagen. Det diskuteras inte offentligt, men vi måste vara vaksamma. Det går inte att 
koppla direkt till ett märke utan det kan även finnas i vissa säckar men inte i andra.  
 
Vill du testa din jord kan du odla gula ärtor i en liten skål. De är jättekänsliga, är en bra 
mätare. Inom två veckor vet du hur din jord mår.  
Alla KRAV-märkta produkter som innehåller gödsel från betesdjur kan innehålla detta.  
 
Lena Israelsson har bäst koll på läget. På hennes hemsida finns medel och metoder för 
jordförbättring som hon rekommenderar istället. 
Gödsel som är baserad på tång kan användas, t.ex. algomin.  
Generellt: var försiktig med att tillföra gödsel. Måsnaren är redan övergödd. Använd 
guldvatten, nässelvatten och liknande. 
 
Även på FORs hemsida finns mycket information. 

 
Berätta för så många som möjligt och få de att skriva under uppropet. Blir det 1 miljon 
underskrifter inom EU kan ärendet tas upp på EU-nivå och något göras åt problemet.  

 
7. Information om sophantering 

Elisabeth presenterade det nya systemet för hantering av matavfall inom Södertälje 
kommun. De gröna plastpåsarna har ersatts med papperspåsar och en hållare och 
kommer inte användas längre. De får inte slängas i matavfallscontainern längre. 
 
För stugorna finns ingen bra lösning just nu. Kommunen kommer leverera papperspåsar 
så småningom till föreningen, men inte de tillhörande hållarna.  
 
Det bästa är förstås att inte producera matavfall och ta hand om rester själv genom t.ex. 
bokashi. Kaffe och filterpåsar och liknande kan man ju lägga direkt på sin egen kompost. 
 
Om man kan använda andra papperspåsar, som t.ex. från Coop, är oklart. Elisabeth 
undersöker. 

 
8. Information om vatten 

Vi ska göra en översyn av vattenläget i område. Några lotter har översvämning. Det 
behöver kartläggas och åtgärdas inom hela området. Finns det någon som har kunskap 
om vatten? Hör gärna av dig om du vill hjälpa till.  
 

9. Miljögrupp 
Intresserade är välkomna att anmäla sitt intresse. Aktiviteterna var vilande under 
corona-perioden, men nu ska vi sätta igång igen.  



 
10. Den biologiska mångfaldens dag 22 maj 

 
• Förslag att börja kl 10, men inte alla behöver vara på plats då, aktiviteterna ska 

hålla på lite hela dagen. Vid dåligt väder sitter vi inne och fikar och andra 
aktiviteter genomförs i den mån det är möjligt. 

• På gräsmattan bakom föreningshuset ska vi så vitklöver så det blir en äng.  
• De som har växter över som pollinerare tycker om skulle vi kunna plantera runt 

föreningsstugan. Ta med den 22:a. 
• Plantbytardag – vi kan byta planter med varandra eller plantera direkt på ängen 
• Vi kan också ta med frö som vi vill byta eller så.  
• Lotteri skulle vi kunna ha. Ge bort saker som du inte behöver. 
• Det kommer inte finnas fika genom trivselgruppen. Ta med egen matsäck! 
• Förslag är välkomna! 

 
Lite extra roligt: 

• Maggan har lin-frö, en gammal kulturväxt, som vi skulle kunna så på en del av 
gräsmattan runt föreningshuset. Detta måste dock redan ske den 14 maj och man 
ska ha vita kläder på sig. Linet kan sedan beredas till hantverksbruk. Samma dag , 
dvs den 14 maj, är det styrelsekurs för Östra Regionen här i föreningshuset, det 
skulle vara ett bra tillfälle att göra reklam för kulturväxterna.  

 
11. Övriga frågor 

Frågan kom upp om någon här använder sig av eller vet något om biogas. Ingen av de 
närvarande hade information just då. Men Södertälje kommun ska ju producera biogas 
med de nya avfallspåsarna.  
 

12. Mötet avslutas 
Mötet avslutades 15:15. 

 
 
Protokollförare    
 
 
 
(Brigitte Orlowski) 
 
Justerare   Justerare 
 
 
 
(Elisabeth Örtenberg Lönn) (Maggan Lindström) 
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