Medlemsbrev 20 juli 2019
Båda gräsklipparna är hela och den nya trimmern är på plats. Tänk på att använda
dessa redskap med omdöme. Kör inte gräsklipparna på ojämna och gropiga ytor,
använd trimmern där. Anmäl direkt till styrelsen om något redskap går sönder!

Rätt bränsle till maskinerna
• Gröna dunkar till gräsklipparna. Det är vanlig bensin. De ska dessutom ha

olja ibland, vilket Ivar och John sköter.
• Röda dunkar till trimmern. Det är Aspen alkylatbensin.
När dunkarna är tömda, skriv en e-post till styrelsen@kolonitappan.se

Städdag lördag 24 augusti
Årets andra städdag ska vi fortsätta att rusta upp boden och göra ny grind i söder
med mera. Några medlemmar har bett att vi ska öppna gräsytan för parkering på
nytt och vi planerar en testperiod.
Du som missade första städdagen och inte kan vara med den 24 augusti kan få en
annan uppgift tilldelad. Det är samma villkor som för städdag, 5 timmars arbete
med paus. Den som inte gör någon städinsats för förening ska betala in 250
kronor (och gärna mer) till plusgiro 63 93 27-6.
Städa gångerna mellan lotterna
De flesta bör ta bort gräs, blommor och ogräs som växer i gångarna mellan
lotterna. Flytta gärna in plantor på lotten eller ut på åkanten. Nu när gräsklipparna
är hela och vi har en trimmer så är det bara att sätta igång. Se upp med
vattenslangar i gångarna. Kontakta Johan Wikman, johwhi487@gmail.com om du
behöver instruktion till nya trimmern.
Repris: 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.

Hundbajs på Täppan
Några utomstående har börjat att rasta hundar på Täppan och de plockar inte upp
hundbajset. Så vill vi inte ha det. Några andra drabbade föreningar har satt upp
lappar om ”Välkommen att besöka vårt område. Du får inte gå in på lotterna och
hundar ska hållas kopplade.” Styrelsen föreslår att vi sätter upp sådana lappar och
lägger till att hundbajs ska plockas upp av hundägaren. En medlem, som
bevittnade hundrastningen, har erbjudit sig att göra skyltar.
Det råder allmänt förbud mot att gå in på andras lotter. Allmänna
ordningsföreskrifter från Stockholms koloniträdgårdar stadgar att hundar ska vara
kopplade på allmänna ytor, men egna hundar får vara lösa på egna lotten.
Regler för stängsel
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning gav för flera år sedan gav klartecken till
koloniföreningar i Skarpnäck att sätta upp stängsel mot rådjur. Stängslet ska vara
1,5–2 meter högt och förses med rådjurssäkra allox-stängsel eller liknande. Det är
svart och rådjuren ser det mycket bra och de riskerar inte att fastna. Det är annars
risken med hönsnät och byggnät. Se vår webb med instruktion om hur du kan
bygga ett stängsel. Staket med hela brädväggar är inte tillåtna inom kolonirörelsen.
Kolla gärna Klas Kihlbergs stängsel på lott 75.
Sökes: städhink
Har du en städhink med urvridare som du inte längre använder? Donera dem
gärna och snarast till Täppan. Vår hink och städmopp försvann på förra städdagen,
kanske åkte den på tippen. Och det är dags att städa dassen.
Repris: 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
Ha en fortsatt skön odlingssommar!
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