
Medlemsbrev 15 augusti 

 

Städdag lördag 24 augusti – få bort ditt skräp för 100 kr. Skördefest 7 september. 

Kom igång: Skörda grönsaker och rensa ogräs efter sommarens regn. 

Studiebesök på Högdalens biokolanläggning 28 augusti. 

 

 

Välkomna tillbaka till Täppan efter semesterresor! Det har regnat en del under 

sommaren och det är dags att skörda, samt att rensa ogräs både på lotter och 

åkanten. 

 

Städdag lördag 24 augusti  
Alla är välkomna till städdagen nästa lördag. Det är bra tillfälle att träffa medodlare, 

få tips om odling och andra lösningar. På städdagen ska vi göra färdigt boden, 

måla vitt och möjligen börja måla om verandan inuti. Vi behöver också fortsätta att 

rensa syrenhäcken samt aroniahäcken. Möjligen ska vi bygga ny grind till södra 

sidan för att kunna använda området som p-plats. 

Vi behöver några som håller i de olika aktiviteterna på städdagen. Anmäl dig gärna 

till styrelsen@kolonitappan.se 

OBS. Alla måste delta i minst en städdag per år. Den som inte gör någon 

städinsats för förening ska betala in  250 kronor (och gärna mer) till plusgiro 63 93 

27-6. 

 

Dela bilhyra på städdagen 
Det var mycket uppskattat med delad bilhyra vid förra städdagen. Därför erbjuder 

vi detsamma nu. Du är välkommen att hänga på och få bort grenar, ogräs och 

annat skräp. Vi planerar att åka både till komposteringsanläggningen och 

återvinningscentralen i Högdalen. Du betalar 100 kr och ser till att ditt skräp ligger 

vid närmaste grind för snabb ilastning. 

 

Skördefest 7 september 
Boka in dagen! Mer info kommer! 

Sökes: miljöintresserade till arbetsgrupp 
Vår miljödiplomering har löpt ut och det är dags att göra en ny ansökan. Vi söker 

därför medlemmar till en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur vi kan 
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uppfylla krav inom områden som ekologisk odling, kompostering, biologisk 

mångfald, vatten och avlopp. Det finns bra vägledning för arbetet, 

Studiefrämjandet anordnar en kurs den 15 oktober där vi kan delta. Det är genom 

Koloniträdgårdsförbundet som vi kan miljödiplomera föreningen. Läs mer 

på  http://kolonitradgardsforbundet.se/odling-och-miljo/miljodiplomera-din-forening/ 

Det vore bra om vi får in ledamöter från alla tre storkvarteren, gärna en blandning 

av nya och gamla medlemmar. Anmäl intresse till Johan 

Wikman, johwi487@gmail.com 

 

Kurser i höst 
Det är ständigt behov av nya personer till föreningsuppdrag i Täppan. 

Studiefrämjandet ordnar utbildning åt oss i kolonirörelsen. I höst blir det följande 

kurser: 

• Föreläsning om invasiva arter 17 september 

• Kassörsutbildning del 1 och 2: 19 och 26 september. Anmälan till 

• Valberedning 24 september 

• Avtal och regler del 1–3: 8, 15 och 22 oktober 

• Infokväll om miljödiplomering 15 oktober 

• Ta hand om din skörd – klimatsmart mat 6 november 

Mer information och anmälningsdatum kommer senare. Berätta gärna för styrelsen 

om du vill delta. 

 

Inför 2020 
Tänk efter redan nu om du vill och mäktar med att odla på Täppan nästa år. Har du 

hållit lotten städad och odlat det du vill i år? Fungerar det att sköta lotten och odla 

med ditt vanliga liv – jobb, familj, vänner och andra intressen? Det står många i kö 

för lotter hos oss. Du kan alltid komma tillbaka till Täppan när du har mer tid för 

odling! 

Studiebesök om biokol 28 augusti 
Stockholms koloniträdgårdar anordnar besök gför kolonister på biokolanläggningen 

i Högdalen. Projektledaren Mattias Gustafsson berättar om metodiken kring biokol, 

framtidsplanerna och anläggningen = den moderna kolmilan. 

Läs mer om biokolprojektet på 

nätet: http://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/utvecklingsprojekt/biokol2/ 

Adress: Selaövägen mittemot Opus Bilprovning och nedanför Högdalsverken. 
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Parkering finns 

Besöket är GRATIS för oss medlemmar i odlingsföreningar i SoS. 50 kr för 

utomstående. 

Anmälan: Senast 24 augusti till kjell.eklind@studieframjandet.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.  

 

  

 

 

Lycka till med skörden! 

Styrelsen 16 augusti 2019 

Suzanne Kolare, ordförande, Wendy McRae, vice ordförande webb och sociala 

media, Klas Kihlberg, sekreterare, Anita Dahlerus, kassör, Ramin Tahiri och Johan 

Wikman, ordinarie ledamöter. 
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