Medlemsbrev 26 september Täppan: Om avstängning av
vatten mm
Vattnet stängs av 1 oktober. Förbered lotten för nästa år. Säg upp lotten i tid.

Den 1 oktober stänger vi av vattnet för i år. Så passa på att rengöra hinkar och
redskap. Det kan fortfarande finnas vatten i Flatenån om du vill vattna någon sen
odling.

Sista skörden -- städa lotten
Nu är skördesäsongen på upphällningen, kanske bara grönkål återstår på din lott.
Det är alltså dags att höststäda lotten inför kommande säsong. Senast 1 december
ska det vara snyggt, enligt våra regler.
Säg upp lotten i tid!
Några av er kanske upplever att en odlingslott är mer än ni klarar av just nu. Det
tar ju tid att hålla efter ogräs och se till att grönsakerna växer, samtidigt som man
har ett annat liv med familj, arbete och vänner.
Säg upp din lott nu om du vet att du inte kommer att odla nästa år. Skicka ett brev
till Täppans Fritidsträdgårdar, c/o Kolare, Östgötagatan 61, 116 64 Stockholm.
Bifoga gärna underskrivet kontrakt.
Lotten ska vara städad när du lämnar den. Ta med eventuell utrustning, senast 1
månad efter uppsägning.
Du är alltid välkommen tillbaka till Täppan!

Bullerplanket skadat
I mitten av augusti började bullerplanket att vika ner sig. Ivar och Johan stagade
upp det på städdagen 24 augusti. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har inspekterat
skadan och planerar att sätta fler stöttor. Styrelsen diskuterar att plantera fler träd
på utsidan för att minska Nordanvindens tryck på planket.
Seminarier i höst

Verksamheten i kolonirörelsen stannar inte av trots hösten. Det blir spännande
föredrag inom SoS-föreningarna, troligen en om plast och odling. Vi återkommer
med mer detaljer.

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
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
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 höst!
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