
Medlemsbrev 2 juni 

 

Backning från kommunen om odling av grönsaker på åkanten. Anteckna dig på städschemat. Vad kan 

du göra med all rabarber? Tillåtna anläggningar och tips om stängselbygge.  

 

Besked om åkanten 
Täppan har fått backning från kommunen på årsmötets beslut om odling på åkanten. Kommunen har 
meddelat att styrelsen inte har rätt att upplåta åkanten för odling av grönsaker och potatis. Enstaka 
bärbuskar kan accepteras liksom blommor. Det är också ok att ha redskapslåda och sittplats på 
åkanten, som vi alltid har haft. 

Kommunen ser helst att vi använder åkanten på något gemensamt sätt. De gav inte förslag på hur 
det ska gå till och styrelsen kommer nu dra igång en diskussion inom föreningen om hur åkanten ska 
användas. Kom med förslag! En möjlighet är att ha perenner som fjärilar och bin gillar, det blir ju en 
gemensam nytta att de pollinerar våra växter på lotterna. 

Kommunens besked är på förekommen anledning, några drog igång potatisodling och några 
planterade rader med buskar. Styrelsen insåg att förslaget om åkanten till årsmötet var otydligt och 
kunde ha missförståtts och vi bad därför kommunen om råd om vad som kan tillåtas på åkanten. Vi 
beklagar att vi varit otydliga. Vi har föreslagit en kompromiss om potatisodling på en mindre bit i år 
där förberedelserna redan var långt gångna. Men inga nya grönsaks- och potatisodlingar kommer 
tillåtas på åkanten. Vi återkommer i frågan.  

Här är kommunens hela svar: 

”All odling av grödor såsom grönsaks- och potatisodling ska ske inom befintliga lotter. På åkanten får 

blommor och buskar odlas. Några enstaka hallonbuskar eller andra bärande buskar är ok men inte en 

hel lång rad. För rättvisans skull borde dessa planteringar inte tillhöra enskilda kolonister utan tillhöra 

alla i föreningen men det kan ju vara svårt med skötsel o.s.v. Ytan som det odlas på får dock inte 

privatiseras eller införlivas i den egna lotten utan den måste vara tillgänglig för alla. 

Styrelsen har inte rätt att upplåta åkanten för regelrätt koloniverksamhet. Vi tycker det är ok med 

redskapslåda och sittplats.” 

Så har du förslag på hur vi ska hantera åkanten, skicka in det till styrelsen@kolonitappan.se  

Anteckna dig på städschemat 
Varje lottinnehavare förväntas ansvara för skötsel under en valfri vecka under perioden 27 maj – 29 

september 2019. I arbetsuppgifterna ingår att klippa gräs, rensa ogräs runt vattenbrunnarna och 

allmänt hålla snyggt. Det ingår också att knipsa av lupiner och tistlar innan de går i frö.   

Städschemana finns på verandan i en pärm på golvet (blad på anslagstavlan blåser bort). Anteckna 

dig på städschemat för ditt kvarter:  kvarter 1 lott 17–32, kvarter 2 lott 33–56, kvarter 3 lott 57–76. 
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Syn 16 juni 
Kom ihåg att lotterna ska vara iordningsställda och odling påbörjad senast 15 juni. Styrelsen går syn 

den 16 juni.  

Städdagen och nya städjobb 
Tack alla 20 som deltog i årets första städdag och de två som började helgen innan med att skrapa 

färg. Boden är nu målad en gång med rödfärg, norra kvarteret är välklippt och kirskålsängen norr om 

boden är slagen med lie. Det blev till slut en fin solig arbetsdag från kl. 11-16 med paus för grillkorv, 

kaffe och kaka. Flera tog chansen att bli av med bråte från lotten i den gemensamt hyrda bilen.  

Alla ska delta vid minst 1 städdag per år. Det finns jobb för den som önskar utföra andra jobb. Hör av 

dig till styrelsen så får du ett förslag på uppdrag som tar cirka 4 timmar med paus.  

Förslag på nya koloniområden i söder 
Stockholms koloniträdgårdar, nya namnet på FSSK, har föreslagit Stockholms stad 5 nya områden för 

koloniverksamhet: Nytorps gärde, en gräsyta utmed Skogsfuransväg vid Skogskyrkogården, 

Farstanäset, Hökarängen och Lilla Sickla gård. 

På årsmötet 23 maj antogs en vision:  ”Växande koloniodling för ett grönare Stockholm”. Man vill se 

fler odlingslotter och mer odling i befintliga koloniträdgårdar. Den nya strategin innebär att öka 

samarbetet med skolor och förskolor, att ge människor med funktionsvariationer odlingsmöjligheter 

och att utveckla samverkan med lokal odling och god stadsmiljö.  

Tillåtna byggen och tips om stängsel 
Nu har vi sammanställt vilka anläggningar som tillåts och mått för dem, samt vad som inte är tillåtet. 

Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång att bygga växthus eller pergola och se till att ditt bygge 

inte skuggar grannar. Du hittar artikeln ”Tillåtna byggen” på webben. Där finns också en beskrivning 

på hur man bygger ett stängsel.  

Goda tips om bevattning och odling 
Punktbevattna växter – då kan vattnet nå rötterna där de gör störst nytta. Täckodla, ordna lä och lite 

skugga. Förkultivera det som går. Det är några råd som Tomas Lagerström gav på SoS-föreläsningen 

21 maj. Läs om hans råd på webben 

Vad göra med all rabarber? 
Nu frodas rabarbern på många lotter och snart infinner sig frågan vad man ska göra med all rabarber. 

På vår webb kan du läsa några recept: lemonad, chutney, smörstekt till glass, rabarberkyckling och 

nudelwok.  

 

Lycka till med odlingen! 

Styrelsen  


