
 

 

 

 

Medlemsbrev Täppan: städdag, dass och stenar 

Hej Täppan. 

Idag börjar den (troligen) längsta städdagen i Täppans historia. Målet är att de 15 

arbetsuppgifterna ska vara klara till 31 maj. Fantastiskt att så många anmält sig 

och så snabbt!  

  

 

Dassen målas om 
Lite obehag blir det. Dassen ska målas om, ett i taget, med början idag på dass 1 

närmast Orhemsvägen.  

 

Stenar sökes 
Cementrören vid vattenkranarna ska rensas av ett gäng. De tar bort jord och ogräs 

och istället ska vi lägga dit stenar i lagom storlek. Har du sådana kan du gärna 

lägga dem vid kranarna, men dosera gärna ut dem så att vi inte får nya stenberg.  

 

Ny grind i söder  
Grinden vid ängen i söder är dålig och ska bytas ut och grindhålet bli större. Vi ska 

testa med parkering på ängen, delen närmast busshållplatsen. Vid ingången till 

ängen ligger nu ett träd som vi hoppas att kommunen tar bort.  

 

Fröbomber 
Ogräskullarna norr om boden och längst i söder ska trimmas. Vi ska försöka 

plantera in lite växter och sprida goda frön där. Om du eller dina barn/ungdomar 

har det tråkigt får ni gärna göra fröbomber och lämna i en pappåse inne i bodens 

spad- och krattrum så ser vi till att de får en bra spridning på kullarna. Lägg gärna 

dit frön för andra att göra bomber av. Se hur man gör fröbomber på 

webben. Använd frön från vilda blommor om du har, annars köpefrön  

https://www.botaniska.se/barn-skola/tips-och-studiematerial/odling/pyssel-

djur/frobomber/  eller här https://www.naturskyddsforeningen.se/gor-en-frobomb 

 

Fina lotter till 15 juni  
Många är igång med odlingarna redan. Alla lotter ska vara iordningsställda till 15 

juni enligt reglerna. Styrelsen går syn på helgen 13-14 juni. 

https://kolonitappan.us10.list-manage.com/track/click?u=2dcd6777bc30d6881a395bd2c&id=613a19232f&e=5ac6c919e1
https://kolonitappan.us10.list-manage.com/track/click?u=2dcd6777bc30d6881a395bd2c&id=613a19232f&e=5ac6c919e1
https://kolonitappan.us10.list-manage.com/track/click?u=2dcd6777bc30d6881a395bd2c&id=ce004849d8&e=5ac6c919e1


 

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 21 maj 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 
 

  

 

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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