Medlemsbrev februari 2019
Odlingsåret 2019 är här. Den 24 februari är det fröbyte i Bryggarhuset, den 17 mars är det årsmöte
och 31 mars sista dagen att betala avgiften till Täppans fritidsträdgårdar.

Årsmötet
Kallelse till årsmötet har gått ut med e-post. Verksamhetsberättelse och styrelsens förslag om
åkanten, träd och köavgift får du per e-post senare i februari. Motioner ska vara inne senast 17
februari, e-posta styrelsen@kolonitappan.se eller skicka brev till Täppan, c/o Kolare, Östgötagatan
61, 116 64 Stockholm.
Vi har fått en intresseanmälan till styrelsen och det är plats för flera! Välkommen att bidra till att
utveckla Täppan! Tacka ja när valberedningen ringer i år.
Plats: Råggatan 5, ingång till höger om porten.
Tid: 17 mars kl.14

Årsavgiften 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.

Varje medlem ska närvara vid minst en städdag per säsong. Den som inte var med om någon städdag
alls 2018 kommer inom kort få ett inbetalningskort på 250 kr.

Lediga lotter och uppsägning
I fjol var alla lotter uthyrda till slut. Nu har vi 4 lediga lotter, nr 37, 42, 59 och 62. Om du vill byta lott
skicka en e-post till medlem@kolonitappan.se senast 31 mars.
Och om du kommit på att du inte ska fortsätta odla 2019, meddela det till samma adress så får du
ytterligare instruktioner. Eller skriv brev till Täppan, , c/o Kolare, Östgötagatan 61, 116 64 Stockholm.

Frö- och idébyte söndag 24 februari
PEPPAR & PUMPA sparkar igång årets odlingssäsong med Fröruset, ett livat och jättestort fröbyte i
Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12. Här hittar du massor av intressanta frön men också kunskap och
idéer.

•
•
•
•
•
•

Kom och byt hemodlade frön, överblivna köpefrön, sticklingar, plantor...
Klara Johansson kan massor om syrning och har tillverkat ett fermenteringsskåp.
Börje Borgström berättar om fröodling av betor.
Katja Jassey om växtfärgning med växter från trädgården och från naturen.
Afrikagrupperna om fröaktionen i södra Afrika till stöd för kvinnliga småbrukare.
Tao Laitho inspirerar till mer inomhusodling. Favorit i repris!

Instruktion för fröbyte
Packa dina frön i småpåsar eller kuvert. Märk dem med sortnamn, t ex morot ´Nantes’ och vilket år
de skördats. Lämna in fröpåsarna kl 13.30-14. De som har med sig minst 5 påsar får gräddfil till
fröbordet.
MER INFO på Facebooksida Nätverket Peppar & Pumpa

