
Medlemsbrev Täppan 29 november 

 

Missa inte föreläsning om plast och odling 3 december. Funderingar kring 2020. 

Betala in städavgift och bilhyra. 

 

 

Föreläsning plast i din odling 
Hur kan vi tänka om plast och odling? Plast har blivit vanligt som täckplast i 

odlingar och samtidigt finns larm om mikroplaster. Möt Åsa Stenmarck, 

regeringens plastutredare och resurs-, avfalls- och konsumtionsexpert på IVL 

Svenska Miljöinstitutet. Nätverket för odlingsföreningar Söder och Sydost om 

Söder (SoS) står som värdar. 

Tid: Tisdag 3 december kl 18.00 

Plats Gårdshuset i Ekobyn, Understensvägen 113 i Björkhagen. Parkering finns 

vid Kärrtorps idrottsplats precis bredvid. T-bana Björkhagen eller Kärrtorp. 

Anmälan: Senast 2/12 kjell.eklind@studieframjandet.se  Anmäl frånvaro i tid så ni 

inte tar upp platser 

 

Stötta Täppan - kom med i styrelsen!  
För att få en rimlig arbetsbörda i styrelsen för Täppan så vill vi gärna vara 7 i 

styrelsen, 2019 är vi 5 och till 2020 kan 2 tänkas avgå. Alla medlemmar förväntas 

ingå i styrelsen någon gång under medlemskapet i Täppan så ni nykomlingar har 

er chans nu!  De som varit med några år har redan gjort sin tjänst i styrelsen. 

Anmäl till styrelsen eller Jennie Krook att du ställer upp till val 

2020, jekrok@gmail.com  

 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet, 

vilket bör bli i mitten av februari. Exakt datum för årsmöte är inte klart än. Det här 

är ett tips om att skicka in i tid!  

Säg upp lotten om du inte kan/vill fortsätta odla! 
Tänk efter 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! 

 

Gör så här om du vill säga upp lotten: Leta fram kontraktet och underteckna 

uppsägningen på sista sidan eller skriv ett enkelt brev om uppsägning och 

underteckna det. Skicka till Täppans fritidsträdgårdar, c/o Kolare, Östgötagatan 61, 
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116 64 Stockholm. Skicka även en e-post till styrelsen@kolonitappan.se Se också 

till att lotten är städad när du lämnar den.  

 

Bullerplanket lagat 
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har satt upp stöttor för bullerplanket i norr som 

höll på att falla omkull som ett korthus. Styrelsen diskuterar att plantera fler träd på 

utsidan för att minska nordanvindens tryck på planket. Vad tycker du att vi bör 

plantera? Äppelträd eller rönn?  

 

Påminnelser om städning och obetalda avgifter! 
Snyggt till 1 december! Lotten ska vara städad och snygg till 1 december enligt 

kontraktet. 

Betala städavgift och bilhyra. De som är berörda har fått epost från Johan Wikman, 

men alla har tyvärr inte betalat in än. Gör det nu! 

 

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 29 november 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. 
 

  

 

Undrar du något? 
Välkommen att kontakta styrelsen på: styrelsen@kolonitappan.se 

Mer information finns på kolonitappan.se 
Täppan på Facebook 

 
avanmäl nyhetsbrev    uppdatera inställningar  
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