Hej Kaia och Anna!

Styrelsen kallar härmed medlemmarna i Täppans fritidsträdgårdar till årsmöte.
Välkommen att skicka in motioner till årsmötet. De ska vara inne senast 4 veckor
före årsmötet, dvs. senast 14 februari. Skicka till styrelsen@kolonitappan.se
På årsmötet kommer styrelsen lägga fram förslag till
• beslut om plast i växthus, kontakt med styrelsen för godkännande av olika

åtgärder, färgsättning av stolpar, redskapslådor m.m., samt material i
stängsel.
• ändrad skrivning av regeln för hantering av åkanten.
Vi kommer att ställa en fråga till årsmötet om vi bör inleda processen att bli
miljödiplomerad. Det krävs att flera medlemmar ställer upp för att vi ska inleda
arbetet.
Förslagen och frågan kommer skickas ut per e-post i mitten av februari.
Tid: söndag 15 mars kl. 14-16
Plats: Kvarterslokalen, Östgötagatan 61, Stockholm. Portkod meddelas till dem
som anmäler deltagande.
Anmäl deltagande till medlem@kolonitappan.se
Kontakt: Suzanne Kolare 0708-26 16 97 suzanne.kolare@gmail.com

Seminarium 27 januari: Livet i jorden
Hur ska vi hantera jorden för att våra växter ska trivas? Vilken roll spelar
mikroorganismer, bakterier och svampar för växters näringsupptag? Vad är
mykorrhiza? Vetenskapen om livet i jorden har gjort stora framsteg de senaste
decennierna och enligt forskarna finns det några enkla, handfasta tips som
hobbyodlare kan tillämpa för ökad jordhälsa. Emma Jansson berättar.
Tid: måndag 27 januari kl 19.00 (Obs. tiden)
Plats: Gårdshuset i Ekobyn, Understensvägen 113 i Björkhagen. (T-bana Kärrtorp
eller Björkhagen, P-platser finns på Kärrtorps idrottsplats)
Gratis för medlemmar i Täppan, som är medlem i SOS Söder om Söder. Övriga
100 kr.
Anmälan till: Kjell.eklind@studieframjandet.se

Betala avgiften senast 31 mars

Avgiften för din lott ska vara betald senast 31 mars, 2020. Avgiften är 660 kr för
enkel lott, 1 060 kr för dubbellott.
Om du vill säga upp din lott ska du skriva under uppsägningsavsnittet i kontraktet
och skicka kontraktet per post till Täppans koloniträdgårdar, c/o Kolare,
Östgötagatan 61, 116 64 Stockholm, samt en e-post
till medlem@kolonitappan.se Om du inte hittar kontraktet kan du skriva ett brev där
du säger upp kontraktet och anger vilken lott det gäller, samt undertecknar brevet.

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 fortsättning på 2010
Styrelsen 18 januari 2020
Suzanne Kolare, ordförande, Wendy McRae, vice ordförande webb och sociala
media, Klas Kihlberg, sekreterare, Anita Dahlerus, kassör, Ramin Tahiri och Johan
Wikman, ordinarie ledamöter.

