
Medlemsbrev 25 april: Vatten, städdag, redskap 

 

Nu har vi vatten igen på Täppan och i veckan kan det komma regn, om vi har tur. 

Men det har varit torrt länge så tänk på att bara vattna där du planterar nu, och inte 

vattna hela lotten. En idé är att skaffa vattentunna och vattna växterna med 

vattenkanna. Det finns tunnor på 200 och 210 liter som kan vara lagom stora.  

Läs gärna Tomas Lagerströms råd från föreläsningen i fjol: 

 

”Punktbevattna växter – då kan vattnet nå rötterna där de gör störst nytta. 

Täckodla, ordna lä och lite skugga. Förkultivera det som går.” 

Läs hela artikeln här https://kolonitappan.se/for-dig-som-medlem/tips-om-

odling/goda-tips-om-bevattning-och-odling/ 

 

Anmäl fel på vattnet! 

Anmäl om du upptäcker någon läckande kran eller andra problem med 

vattenledningen. Ring eller sms:a Suzanne på 0708-26 16 97 eller skicka e-post 

till vatten@kolonitappan.se , gärna med kopia till styrelsen@kolonitappan.se 

 

Nya medlemmar   
Vi hälsar nya medlemmar: Sara Börjesson på lott 28, Karin Angerbjörn på lott 54, 

Gosia Månsén på lott 71 och Anna Hammarberg på lott 74. Dessutom har Annie 

Tidholm tagit över lott 63 efter att ha varit medodlare på den lotten i flera år. 

Därmed är alla lotter uthyrda i år.  

 

Stöld på Täppan  
Det har varit en del skadegörelse på redskapslådor under vinter, men man tycks 

inte ha stulit så mycket. Men en blåbärsbuske har försvunnit från en lott i april. Ha 

därför koll på främmande personer på området och fråga gärna vilken lott de har. 

 

Nya redskap  
Vi har köpt in en spade och en kratta och hoppas att de får ett långt liv på Täppan. 

För säkerhets skull så märker vi dem och andra redskap och maskiner med härlig, 

neongul sprayfärg. 

Städdag och städvecka  
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Av hänsyn till covid-19 kommer vi inte ha en samlad städdag under våren. Istället 

får du anteckna dig för olika uppgifter och de ska utföras mellan den 21 maj och 1 

juni. En lista med uppgifter kommer finnas på verandan i mitten av maj. Den som 

inte deltar i någon städdag i år ska betala en avgift på 250 kr till föreningen. 

 

Vi kommer fortsätta med systemet med städveckor, alltså att du tar ansvar för ditt 

kvarter under en vecka. Det innebär att du klipper eller kör med trimmer längs 

gångar runt lotterna och runt vattenkranar och allmänt håller snyggt. Städlistor 

läggs ut i maj på verandan.  

 

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 lotten gör det omgående med en e-post 

till medlem@kolonitappan.se och ett underskrivet brev till Täppans 

fritidsträdgårdar, c/o Kolare, Östgötagatan 61, 116 64 Stockholm. 

 

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.  

 

  

 

 

Vi ses på Täppan! 

Styrelsen 25 april 2020 

Suzanne Kolare, ordförande, Wendy McRae, vice ordförande webb och sociala 

media, Amanda Anderlid, sekreterare, Anita Dahlerus, kassör, Ramin Tahiri, Ali 

Sohrabi och Johan Wikman, ordinarie ledamöter 
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