God parsellskikk for
Egebergløkka parsellag

Telthusbakken og Gamle Aker kirke slik Edvard Munch så det

Vi ønsker at miljøet i Egebergløkka parsellag er så godt at alle trives. Dette kan vi alle bidra til, og vi
har derfor laget noen retningslinjer for god parsellskikk:


STØYFRITT: Unngå å forstyrre naboene med unødvendig støy. Husk at parselltida er
rekreasjon for parsellantene. Men det er selvsagt lov å bruke kantklippere og andre nyttige
hageredskaper.



HUNDEHOLD: Hunder må ikke være til sjenanse, og holdes innenfor egen parsell. Bruk kort
bånd til og fra egen parsell.



HULL I GJERDET: Det er viktig at uvedkommende ikke får adgang til parsellen. Parselldyrker
plikter derfor å melde fra når det er laget hull i gjerdet. Be styret/vaktmestergruppa om hjelp
til forsterkning. Styret vil vurdere om vi trenger hjelp fra profesjonelle.

Gressgangene rundt parsellen skal klippes og alle har ansvar for å fjerne uønsket ugress i og rundt egen parsell



FASTE VANNINGSDAGER: Vanning skal fortrinnsvis skje slik at parseller med ulike numre
vanner på ulike datoer (1,3,5,9 osv.) og parseller med like numre vanner på like datoer
(2,4,6,8 osv.).



GOD DOSKIKK: Gress og annet vi gjerne vil bli kvitt, skal ikke kastes i do. Derimot er det viktig
å bruke dobark for å unngå lukt.



FELLES REDSKAPER: Når du låner felles redskaper skal disse legges tilbake i fellesboden etter
bruk. Oppdager du at noe er ødelagt eller trenger vedlikehold, gi beskjed til en i
vaktmestergruppa eller styret



FELLESOMRÅDENE: Alle har ansvar for å klippe gressgangene rundt sin parsell og holde dem i
orden, i tillegg til å påse at det er ryddig og søppelfritt ved begge innganger til parsellen.



HOLD ORDEN PÅ EGEN PARSELL: Dette er viktig med tanke på "erkefiendene" (se under).
Pass på å fjerne uønsket ugress. Dette forhindrer også snegler. Ikke la eget redskap slenge
rundt på parsell en.



HAGEAVFALL: Det er innsamling av organisk hageavfall på våren og høsten. Dette skjer i
forbindelse med dugnad og styret vil informere om dette.

Godt samarbeid ved dugnadene

Snakk med parsellnaboene dine for tips og råd. Det finnes et vell av kunnskap i Egenergløkka
parsellag. Ikke vær redd for å ta kontakt.
Trenger du hjelp til å felle trær eller andre ting, ta kontakt med styret på mail:
egeberglokka@yahoo.no så hjelper vi til.



ERKEFIENDE 1: Ikke la ugresset få gode levekår. Her er noen av de mest gjenstridige:

KVEKE
Kveke graves opp. Pass på å få med de hvite røttene også. Må ikke kastes i
komposten.

SKVALLERKÅL
Selv om skvallerkålen kan bidra til matauk, er det viktig å begrense den.
Skvallerkål/ tyskkål graves opp med røtter. Røttene er svært skjøre. For å
få fjernet alt, må du grave ut en stor jordklump, smuldre opp jorda og
plukke ut alle røtter du finner. Må ikke kastes i komposten.
Er du skikkelig tålmodig, kan du prøve å kvele skvallerkålen ved å fjerne alle
skudd og blader, slik at planten (og røttene) ikke får næring til å vokse
videre. Det kan også fungere å dekke til jorda med en tett, svart duk (med
åpninger til plantene du ønsker å beholde), men dette virker bedre
preventivt enn for å få bukt med ugresset. Også her bør du følge godt med
ved å knipe av alle grønne skvallerkålblader og -skudd når de dukker opp.
I blomsterbedet: Det er vanskelig å få bukt med haneføttene, fordi de
sprer seg med røtter som kan bli opptil halvannen meter lange. Når disse
først har filtret seg inn i blomstene i bedet kan det være vanskelig å skille
dem ut fra blomsterrøttene, og med mindre du har noen premieroser som
ikke kan ofres, kan det lønne seg å kvitte seg med rubb og stubb.
I gressplenen: Er det gressplenen din som blir invadert, er det bare én ting
å gjøre: Klipp den minst én gang i uka, gjerne oftere.

TISTEL
Tistler må graves opp. De vokser dypt, så pass på å fjerne hele rota. Må ikke
kastes i komposten.

Eddikblanding som ugressmiddel
Bruk eddikvann i blandingsforholdet én del eddik (35 prosent) og to deler vann. Hell blandingen på
en sprayflaske og spray blandingen på diverse ugress som løvetann, groblad mm.


ERKEFIENDE 2: Iberiasneglen:

Iberiasnegl/brunsnegl er brun og har sorte følehorn. Synes du at sneglen er en plage? Da må du
plukke snegler på egen parsell og rundt naboparsellen. Allier deg med naboene og gå på sneglejakt.
Du kan også lage en ølfelle ved å grave ned en boks og fyll den halvfull med øl. Klipp sneglene i to
med saks. Legg bitene i en isboks halvfull med vann og et par skjeer med salt. Dette løser opp
sneglene, og du kan helle ut væsken hvor som helst.
Iberiasneglen er åtseleter, så det er viktig at de døde sneglene ikke blir liggende som mat for andre
iberiasnegler. Putt de i en liten pose og kast de i restavfallet.
Iberiasneglen liker ikke pelargonia, flittiglise, løvemunn, bringebær, hageroser, begonia, fuksia, og
astilbe.
Boasneglen og leopardsneglen spiser iberiasnegler og egg, så den må vi ta vare på.

Leopardsnegle

