Äntligen vår i faggorna! Det börjar bli dags att börja odla. Vi väntar dock med vattnet
till början av maj pga risken för att ledningarna fryser igen om det blir fler
köldknäppar. Vi får också vänta med att bygga dagstugor, frågan är inte färdigberedd
än. Här är lite nyheter.

Stående redskapslådor
Nu kan vi bygga stående redskapslådor enligt den ritning som Klas Kihlberg tagit
fram. Kommunen har gett klartecken. Du hittar ritningen på vår webb inom kort.
Kommunen utreder också om vi ska få bygga dagstugor, men det dröjer med beslut.
Idén är att det ska vara små stugor på max 5 kvm. Man får inte övernatta i dagstugan,
men ska kunna söka skydd mot sol och regn.
Kolla med styrelsen innan du börjar bygga något - pergola, stående låda eller
växthus. Se reglerna på webben.

Vatten kring 1 maj
Vattnet sätts på cirka 1 maj. I fjol hade vi en jättestor förbrukning av vatten, troligen
på grund av den varma, regnfattiga sommaren. Det gick åt 682 000 l vatten jämfört
med 400 000 l året innan. Det gäller att vattna smart, dvs. inte vattna mitt på dagen
då vattnet bara dunstar bort utan att göra någon nytta. Täckodling är en bra metod att
slippa vattna och ändå gynna växterna!

Nya regler för Täppan
Årsmötet beslöt om nya regler för träd och åkanten. Är du berörd? Träd och buskar
får inte hänga över gångar och andras lotter. Kolla alla reglerna på
webben https://sites.google.com/site/kolonitappan/ordningsregler

Betala årsavgiften senast 31 mars
Några har ännu inte betalat medlems- och arrendeavgifterna. Betala 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.

Lotterna i ordning till 15 juni
I mitten av juni ska alla lotter vara i ordning och odling påbörjad. Styrelsen går syn för
att se att våra gemensamma regler följs. I fjol var vi generösa med inflyttning av
komposter från åkanten till egna lotten, men i år ska det inte finnas några komposter
kvar på åkanten. Detta av hänsyn till den övergödda ån.

Städdag lördag 25 maj och 24 augusti
Välkommen till årets städdagar! Vi fixar till området, grillar och umgås och kanske
byter plantor. Det är obligatoriskt att delta i minst en av städdagarna.
Skördefesten blir lördag 7 september.

Borttransport av högar?
Har du stora högar av brädor eller ris eller kanske en trasig redskapslåda på din lott
eller åkanten, sådant som du vill bli av med? Vi funderar på att hyra bil gemensamt
på första städdagen i år. Den som vill ha bort sina högar så 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

Lycka till med odlingen i år!
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 något?
Välkommen att kontakta styrelsen på: styrelsen@kolonitappan.se
Mer information finns på kolonitappan.se
Täppan på Facebook

