
  Medlemsbrev 31 mars 
 

 

Det har varit mycket torrt på Täppan en tid, men det går att rycka ogräs och att 

gräva. Det är ännu för kallt i jorden för plantering och vi har inte vattnet igång ännu. 

Pandemin bör inte påverka odlingen på Täppan, det är ju sån utspridd verksamhet, 

men vi återkommer om det kommer några centrala besked. Samma sak gäller här 

som i övrigt i samhället:  den som är sjuk stannar hemma. Hör av dig till styrelsen 

om du har några frågor eller synpunkter. 

 

Ny styrelse   
Årsmötet 17 mars valde in Amanda Anderlid och Ali Sohrabi i styrelsen. Wendy 

McRae valdes om. Suzanne Kolare valdes om till ordförande. Anita Dahlerus och 

Ramin Tahiri kvarstår i styrelsen. Johan Wikman är ledig i 6 månader 

 

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. 

 

Visning av lediga lotter   
Till helgen planerar vi visning av lediga lotter, men det blir på nytt vis i dessa 

coronatider. Vi kommer inte visa runt personligen utan de sökande får info om vilka 

lotter som är lediga och får titta själva och sedan besvara några frågor. Vi ska 

försöka att se till att bara de som verkligen vill odla i år ska komma och titta. Vi ska 

också försöka att sprida ut besöken så att alla inte kommer dit samtidigt. Vi 

kommer be dem att kontakta ordförande (0708-26 16 97) för mer info om lotterna 

och Täppan.  

Årsmötet: Inget ätbart får odlas på åkanten  
Årsmötet skärpte styrelsens förslag för odling på åkanten och godkände i övrigt 

förslagen.  En kort sammanfattning här i avvaktan på att protokollet från årsmötet 

är klart. Årsmötets beslut innebär att: 

mailto:medlem@kolonitappan.se


 

Åkanten 

Inget ätbart får odlas på åkanten. Det gäller såväl träd som buskar och plantor. Vi 

diskuterade fram och tillbaka kring begreppen: Grönsaker och rotfrukter är enkelt 

att förstå, men hur många fler växtsorter behöver listas för att beslutet ska vara 

tydligt. Slutsatsen blev att odling av ”ätbara växter” förbjuds på åkanten. Detta 

gäller nyodling, sådant som planterats tidigare år kan få stå kvar. Åkanten tillhör 

alla. 

Fråga innan 

Hittills har gällt att medlemmar ska fråga styrelsen innan man planterar träd eller 

tar bort träd eller sätter upp en odlingstunnel. Nu inför årsmötet regeln att du ska 

fråga om alla byggen som är listade som tillåtna (pergola, växthus mm) av 

Stockholms kommun, Stockholms koloniträdgårdar och Täppan, samt sådant som 

inte finns beskrivet än. Det är bra med en kommunikation innan medlemmar drar 

igång något nytt för att byggen, träd mm inte ska störa grannsämjan.   

UV-beständig plast i växthus                   

Den som vill anlägga växthus ska använda uv-beständig plast av EVA-typ. Andra 

sorter ska fasas ut till 2022. 

Färgsättning av trä 

Nu införs en enhetlig färgsättning på Täppan. Tillåtna färger är falu rödfärg (kulör 

och produkt), svart, mörkbrun, mossgrön och gulockra samt obehandlat trä. 

Inga nya byggnät 

Årsmötet beslöt att byggnät inte är tillåtet i nya stängsel på Täppan. Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning tillåter enbart rådjurssäkra stängsel. De ska vara minst 1,5 m 

höga och ska vara av Alloxtyp. Den som bygger andra stängsel kan bli tvingade att 

ta bort dem om någon klagar till stadsdelsförvaltningen. 

 

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 31 mars 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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