Medlemsbrev 17 maj 2019

Årets första städdag är lördag 25 maj. Vi hyr bil – häng på om du har skräp du vill bli av med från
lotten. Den 15 juni ska lotterna vara i ordning. Vänta med odling på åkanten. Gödsla inte åkanten!

Anmäl dig till städdagen 25 maj
Att boden ska bli fin och mer användbar är fokus för vår första städdag i år. Vi ska måla om den,
lappa tak och slänga en del som blivit liggande i boden. Skottkärrorna ska bort från verandan så att
den kan bli mer trivsam och användbar.
Det finns andra arbetsuppgifter i reserv. Vi jobbar mellan kl. 11 och 16 inklusive fikapaus med grillad
korv.
Du som inser att du inte kan vara med på någon av städdagarna (25 maj och 24 augusti) kan höra av
dig till styrelsen. Du får en lagom stor arbetsuppgift som tar cirka 4 timmar med fikapaus.
Anmäl gärna att du deltar på städdagen till styrelsen@kolonitappan.se Det underlättar att bedöma
hur mycket korv och bröd som går åt. Säg gärna till om du bara äter vegetariskt eller har andra
önskemål.

Boden försäkrad
Boden är nu försäkrad i Folksam, ett hängavtal till Koloniträdgårdsförbundets avtal. Förbundet kräver
att alla föreningar har försäkring för sin bod. Det här innebär att vi kan minska avsättningen till
reparationsfonden från tidigare 5 000 kr/år. Försäkringen kostar 3 000 kr/år och den totala
avsättningen för reparationer ska inte minska.

Påbörja odling senast 15 juni
Vi vill redan nu påminna om att odlingen ska vara igång till 15 juni. Styrelsen kommer att gå syn den
16 juni kl. 13. Var gärna där och diskutera med oss om lotten eller kontakta oss innan. Ni som fick
påpekanden i fjol om trädbeskärning, skräphögar med mera, kan vänta en uppföljning.

Dela bilhyra – få bort skräp
Flera av er har skräphögar på åkanten, i och utanför lotten. Passa på att få bort dessa på städdagen.
Vi hyr bil gemensamt och du betalar din del, 100 kr, samt är med om att flytta högarna till bilen.
Anmäl till styrelsen@kolonitappan.se

Städschema
Snart kommer städschemat upp på väggen vid boden. Anteckna dig för en vecka inom ditt område. I
arbetsuppgifterna ingår att klippa gräs mellan lotterna, rensa ogräs runt vattenbrunnarna och
allmänt hålla snyggt. Det ingår också att knipsa av lupiner och tistlar innan de går i frö.

Odling på åkanten
Styrelsen har ställt en fråga till kommunen om vår rätt att disponera åkanten för odling. Det handlar
om vad vi får odla – träd, buskar, blommor, grönsaker – och om det kan anses ingå i hyran för en lott
att odla grönsaker på åkanten. Många har ju haft hallonbuskar och blommor, men nu gäller frågan
främst mer reguljär odling.
Vi tog ett beslut på årsmötet om åkanten, det var ett s.k. kompletterande beslut till övriga regler som
kommunen beslutat om (kontrakt med föreningen och medlemmen, stadgar, allmänna
rekommendationer). Om våra regler visar sig bryta mot kommunens regler är det kommunens som
gäller.
Så vänta med nya utvecklingsplaner för åkanten tills vi fått svar från kommunen. Hör av dig till
styrelsen innan du börjar jobba! Och kom ihåg att du inte får gödsla åkanten, detta av hänsyn till den
mycket övergödda Flatenån.

Vattenseminarium 21 maj kl. 18
Välkomna till föreläsning om vatten och bevattning! Tomas Lagerström berättar på Gårdshuset i
Ekobyn, Understensvägen 113 i Björkhagen. . Du kan åka kommunalt till Björkhagen eller Kärrtorp.
Parkering finns vid Kärrtorps idrottsplats.
Pris 100 kr. Anmälan senast söndag 19 maj till kjell.eklind@studieframjandet.se
Seminariet arrangeras av SoS, Nätverket odlingsföreningen Söder och Sydost om Söder där Täppan är
med.

Ha en skön odlingsstart!
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

