
 

Medlemsbrev 18 december Täppan 

Bäver och träd, plast på lotten, madrass på verandan, årsmöte. 

 

 

Att ställa upp i styrelsen ingår i medlemskapet i Täppan. Årets nykomlingar har 

påmints om denna uppgift och det är nu snart dags att säga ja när valberedningen 

ringer och frågar om du ställer upp till inval 2020! 

Vi är fem i styrelsen idag. Två vill sluta och en ta ledigt ett halvår. Vi bör vara sju 

för att ha en rimlig arbetsfördelning. Så välkommen till ett kul och utvecklande jobb 

i Täppans styrelse!  

 

Träd och trädfällning av bäver  
Vi har fått besök av en bäver på Täppan. Den har fällt ett äppelträd vid Jounis 

gamla lott på åkanten och börjat gnaga på det andra. Den har också tagit några 

träd norr om dammen. Man kan tycka att bävern borde kunna rensa upp i 

Flatendiket. Styrelsen kommer kontakta Stockholm vatten om när en rensning 

planeras. Vi vill ju också plantera nya träd norr om bullervallen, men får väl fundera 

på vilken art som bävern inte gillar så bra. 

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har inte haft tid i år att såga ner de träd som vi 

bedömde behöver tas bort. Nytt försök på nyåret. 

 

Madrass på villovägar 
Någon har lagt en madrass i svart sopsäck på verandan. Om den är din, ta bort 

den senast 21 december, sedan forslas den till återvinningen. 

Välj rätt plast i din odling! 
Tänk på att välja uv-säker plast som tål solens strålar. Välj täckplast och fiberduk 

av bra kvalitet, annars trasas de snabbt sönder av sol och vind och då uppstår 

mikroplaster som kan anrikas i näringskedjan. Om man väljer bra kvalitet på plast 

så är dagens plaster i odling ingen fara för människor, djur och natur. 

 

Det här kom fram på föreläsningen om plast som Åsa Stenmarck höll för SoS-

föreningarna 3 december. Hon utredde plastfrågan åt regeringen för några år 

sedan och är hållbarhets- och miljöexpert på IVL. 

 

Läs en artikel om Åsas föreläsning på vår webb https://kolonitappan.se/plast/valj-

ratt-plast-for-din-odling/. 

https://kolonitappan.us10.list-manage.com/track/click?u=2dcd6777bc30d6881a395bd2c&id=c93aa41d5b&e=5ac6c919e1
https://kolonitappan.us10.list-manage.com/track/click?u=2dcd6777bc30d6881a395bd2c&id=c93aa41d5b&e=5ac6c919e1


 

 

Där finns också info om det beslut som Pungpinans fritidsträdgårdar tagit om plast. 

Här tillåts bara uv-säker EVA-plast i växthusen från 2021, all annan plast ska fasas 

ut. Täppans styrelse diskuterar att föreslå årsmötet en liknande regel och 

utfasning.  

  

 

Ostädade lotter! 
De flesta har städat upp något så när efter 2019 års odling. De som inte städat bör 

räkna med en tidig start 2020 och inspektion redan i maj, en månad innan odling 

på alla lotter ska vara igång. Flera vattenslangar ligger kvar i gångarna och det är 

väl onödigt slitage? 

 

Årsmöte och på gång 
Datum för årsmötet är nu spikat till 15 mars. Styrelsen förbereder nya förslag till 

regler för Täppan. Vi behöver modifiera beslutet om åkanten så att det stämmer 

med Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings besked. Vi diskuterar också en regel om 

plast i växthus. 

Vi avvaktar med flera förslag eftersom viktiga frågor tas upp i Forummötet i februari 

mellan Stockholms koloniträdgårdar och kommunen. Där kommer man att 

diskutera regler för växthus (höjd), odlingstunnlar, vattenbrunnar och 

vattenledningar under mark samt stängsel.  

Dokumentet Allmänna ordningsföreskrifter kommer att uppdateras under året av 

Stockholms koloniträdgårdar och kommunen. Läs dagens version 

här http://kolonitappan.se/wp-content/uploads/2019/04/allmanna-

ordningsforeskrifter.pdf 

 

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.  
 

  

 

Gott slut på 2019! 

Styrelsen 18 december 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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