Medlemsbrev 18 juni

Bra start på odlingsåret. Fokus på hänsyn till grannar i årets syn. Kom ihåg att anteckna dig för
städvecka – annars gör vi som tidigare, delar ut städveckor till alla. Kontakta styrelsen innan
du börjar bygga något eller plantera träd. Gräsklipparen trasig.

Grannhänsyn vid årets syn
Styrelsen gick syn på Täppan den 16 juni. Det var mycket positivt jämfört med i fjol. De flesta
komposter på åkanten är borta och de allra flesta är igång med odlingen.
I år använde vi samma prioriteringar som vid fjolårets syn: kompost, åkanten, trädbeskärning,
byggnader, stängsel. Vi stöder oss på arrendeavtalet med kommunen, allmänna
ordningsföreskrifter från Stockholms Koloniträdgårdar, våra stadgar, kontrakt med
medlemmar och våra egna regler på Täppan beslutade på årsmöte.
Vi lade extra fokus på grannsämja i år, alltså om det är mycket ogräs på lotter, om träd och
buskar hänger över till grannar och om ogräs och buskar hänger utanför stängsel. Det är trist
att få ogräs från grannar, svårt att klippa gångar när det är mycket ogräs och man måste
kunna ta sig runt på gångarna utan att skrapas av taggiga buskar. Bra om alla kollar hur det
ser ut runt just era lotter.
Vi kommer att skicka separata e-post till en del av er och ni får 3 veckor på er att åtgärda
anmärkningarna.

Anteckna dig på städschemat!
Alla medlemmar ska delta i skötsel av Täppan och se till att de tre storkvarteren är vårdade.
Där ingår att städa sitt kvarter: Klippa gräs, hålla snyggt vid vattenkranarna, ta bort
blommande tistlar och lupiner innan de går i frö. Se vad som gäller för ditt kvarter i pärmen
som ligger på verandan och anteckna dig för en vecka.
Om det inte blir tillräcklig täckning kommer vi att dela ut städveckor till er. Om den anvisade
veckan inte funkar så får ni byta med någon lämplig medlem.

Byggen och träd
Kontakta styrelsen innan du sätter igång något bygge eller planterar eller vill fälla träd. Berätta
vad du vill bygga, ange måtten och var på lotten du tänkt dig bygget eller trädet. Vi
återkommer snabbt med besked om bygget eller trädplanteringen kan accepteras av hänsyn
till grannar och de regler som gäller.
Läs på webben om tillåtna byggen. Det är i princip bara växthus på max 5 kvm, prefabricerade
odlingstunnlar och pergola som tillåts.
Läs mer om tillåtna byggen på vår webb

Död sköldpadda på lotten
En av våra medlemmar upptäckte i våras en död sköldpadda bland jordgubbsplantorna. Någon
hade satt ut sköldpaddan där och den klarade förstås inte vintern. Polisen kontaktades och
sköldpaddan förpassades till djursjukhuset för kremering.

Gräsklipparen trasig
Startsnöret till den gula gräsklipparen har gått av och vi letar efter reservdelar. Vi sätter lapp
på boden när gräsklipparen är hel.
Tänk på att gräsklippare tyvärr inte klarar meterhögt gräs utan då får du välja lien och ta till
gräsklipparen när gräset är lagom högt. Tänk på att inte använda gräsklippare på mycket
ojämn mark, t.ex. åkanten. De är inte byggda för sådana påfrestningar.

Händiga personer sökes
Vi behöver fler personer till en bygg- och laga-felgrupp på Täppan. Vi kan inte vänta med alla
reparationer till städdagar utan behöver några som på kort varsel kan ta hand om problem
och fel som uppstår på Täppan. Det kan vara att ett grindhandtag går sönder, (som nu) att
reservdelar behövs till gräsklippare, att lien hålls slipad etcetera.
Ivar och John har tagit på sig att sköta boden och reparationer, men de behöver fler händer.
Anmäl dig till styrelsen@kolonitappan.se

Flyttat, gift dig och bytt namn?
Anmäl adress- och namnändringar till medlem@kolonitappan.se Styrelsen behöver ha
aktuella uppgifter om medlemmar och du vill gärna få tidningen Koloniträdgården hem till
dig.

Ha en skön odlingssommar!
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Undrar du något?
Välkommen att kontakta styrelsen på: styrelsen@kolonitappan.se
Mer information finns på kolonitappan.se
Täppan på Facebook
avanmäl nyhetsbrev

uppdatera inställningar

