
 
 
Medlemsbrev: Efter årsmötet 2019  
Hej!  

Styrelsen har två nya ledamöter – Ramin Tahiri och Johan Wikman. De valdes på årsmötet 17 mars. 

Där beslöt vi också om nya regler för åkanten och trädplantering. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har 

gett klartecken för våra regler. Glöm inte betala årsavgiften, sista dag 31 mars.  

Om styrelsen och andra uppdrag 
Den nya styrelsen består av 6 personer. Harry Hugosson avgick efter 6 år. Tack Harry för fint arbete! 

Ramin och Johan går in som ordinarie ledamöter. 

Kvar sedan tidigare är Anita Dahlerus, kassör, och Suzanne Kolare, ordförande. Klas Kihlberg är 

sekreterare och Wendy McRae går in som vice ordförande istället för Klas. Wendy har också hand om 

webben. 

Mats Ögren och Minya Shen är nya vattenansvariga efter Nicklas Häger Andersson. Ivar de la Cruz 

och John Hesketh tar hand om redskapsboden. 

Kontakta alltid styrelsen om du har några frågor om vatten och redskap så ser vi till att det når de 

berörda. Eposten är som vanligt styrelsen@kolonitappan.se Vid akuta problem kan du ringa 

ordförande på 0708-26 16 97. 

Åkanten och trädplantering 
Årsmötet beslöt om nya regler för åkanten och trädplantering. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har 

redan sagt att det inte är några konstigheter i våra förslag. Kommunen ska ju alltid godkänna 

föreningarnas kompletterande regler till hela regelverket kring kolonilotter. 

Den nya skrivningen om åkanten lyder så här: 

”På åkanten får finnas redskapslåda och sittgrupp. Kompost, jordsäckar, täckmaterial med mera ska 

hanteras inom den egna lotten. Området får planteras med växter och träd, men det ska vara sorter 

som inte kräver gödsling, detta av hänsyn till övergödningen av ån. ” 

Det blev lite diskussion på årsmötet om styrelsens förslag till skrivning om träden, och en mer 

detaljerad skrivning beslöts. Så här är den nya lydelsen om träd: 

”Träd får varken planteras eller avverkas utan styrelsens medgivande. Träd, buskar och andra högre 

växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning och 

näringsförlust, samt medför olägenhet för lottgrannar. Träd får inte planteras närmare 

vattenledningen än 3 meter. Trädgrenar får inte hänga över gångar eller över andras lotter.” 

Betala årsavgiften senast 31 mars 
Medlems- och arrendeavgifterna ska vara betalda senast 31 mars till Plusgiro 63 93 27-6. Skriv ditt 

namn och lottnummer i meddelanderaden. 



Totalbeloppet för 100 kvadratmeter är 660 kr, för 200 kvadratmeter 1 060 kr och för 75 

kvadratmeter 560 kr. Det fördelas på 

• medlemsavgift 260 kronor 

• markhyra 135 kronor/100 kvm 

• arrende 265 kronor/100 kvm. 

Städavgiften 
Varje medlem ska närvara vid minst en städdag per säsong. Den som inte var med om någon städdag 

alls 2018 kommer inom kort få en epost och ska betala 250 kr. Sista dag för att betala städavgiften är 

1 maj. Skriv namn och lottnummer på inbetalningen.  

Nordiska trädgårdar 21–24 mars 2019 
Plats på Älvsjömässan. Öppet alla dagar 09:00 - 18:00. 

Trädgårdsmässan, Nordiska Trädgårdar, är den största och populäraste trädgårdsmässan i Norden. 

Här finns inspirationsutställningar och seminarier med experter, trädgårdsprofiler och inspiratörer. 

Som besökare kan du handla allt till trädgården, balkongen, kolonilotten och utemiljön och få med 

dig hem den rådgivning du behöver.  

Trädgårdsmässan arrangeras i samarbete med FOR, FritidsOdlingens Riksorganisation. 

Mer info på Nordiska trädgårdars webbplats 

Möt Stefan Sundström 2 april 
OBS! Pris 100: - (även medlemsföreningar i Söder om Söder)  

Stefan berättar om sina erfarenheter av odling, att bruka jord på friland och i växthus samt metodik 

och resultat av att använda bokashi.  Han presenterar även sin nya bok Stefans lilla svarta, som även 

finns till försäljning.  

Plats: Gårdshuset i Ekobyn, Understensvägen 113 i Björkhagen (T-bana Kärrtorp eller Björkhagen, P-

platser finns på Kärrtorps idrottsplats.) 

Tid: Tisdag 2 april kl. 18:00 

Mer info på Söder om Söders webb 

 

Vi ses snart på Täppan!  
Styrelsen 

Suzanne Kolare, ordförande, Wendy McRae, vice ordförande webb och sociala media, Klas Kihlberg, 

sekreterare, Anita Dahlerus, kassör, Ramin Tahiri och Johan Wikman, ordinarie ledamöter. 

Undrar du om något? 

Välkommen att kontakta styrelsen på: styrelsen@kolonitappan.se 
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