
 

Vattnet på Täppan och andra nyheter 
Nu finns det vatten på Täppan. Tänk på att det är mycket torrt och vattna bara där du tänker plantera 

nu.  

Nya vattengeneraler 
Mats Ögren och Minya Shen har tagit över ansvaret för vattenledningen från Niklas. Anmäl fel till 

vatten@kolonitappan.se , gärna med kopia till styrelsen@kolonitappan.se  

Det blev en kaskad strax efter start. Kranen vid boden pajade. Tur att mats och Niklas var kvar och 

kunde stänga till den. Den gick inte att laga direkt så vänta ett tag med att testa den. Anmäl snarast 

om du upptäcker en läckande kran! 

Vänta med grillandet 
Räddningstjänsten varnar för att det är mycket torrt i markerna nu. Därför är det bra om vi låter bli 

att grilla på Täppan tills det regnat.  

Ny webb för Täppan 
Nu har vi öppnat den nya webbplatsen för Täppan. Adressen är densamma kolonitappan.se 

Välkomna att titta in! Du vet väl att vi också har en Facebookgrupp, Koloniföreningen Täppan.   

Bygg stående redskapslåda 
Nu finns Klas fina ritning till en stående redskapslåda på vår webb. Kolla!  

Stöld av redskap 
Under vintern har någon brutit sig in i en redskapslåda på Täppan och därefter har redskapen stulits. 

Man tog också några överdelar till odlingslådor. Se upp med främmande besökare på Täppan, lämna 

inte ut koder till okända och framförallt lär känna dina grannar! 

Nya medlemmar 
Vi hälsar nya medlemmar på Täppan i år: Nova Linderoth, lott 20, Louise Vanerell, 41, Matilda 

Thörnström, 59, Amanda Anderlid, 60, och Magdalena Johansson, 62.  

Nu har vi en ledig lott kvar, lott 33, och den har visats för en person som ska lämna besked i helgen.  

Städdag 25 maj 
Vi påminner om städdagen 25 maj och att de som har högar för borttransport kan hänga på den bil vi 

planerar att hyra. Den som vill ha bort sina högar på det viset betalar 100 kr och är med och lastar 

bilen. Anmäl intresse till styrelsen@kolonitappan.se  

Flyttat, gift dig och bytt namn? 
Anmäl adress- och namnändringar till medlem@kolonitappan.se Annars kommer du inte att få 

Kolonisten i fortsättningen. 

Styrelsen 28 april 2019 
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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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