Täppans Medlemsbrev 18 juni
Resultat av synen, läget på redskapsfronten, rök på Täppan.

Efter synen
Styrelsen har nu gått syn på Täppan och resultatet är övergripande mycket bra. Vi tittade
särskilt på att gångarna runt lotterna är rensade och det har blivit mycket bättre, men mer
kan göras. Klipp gångarna när du har städvecka i sommar!
En del kommer få särskilda e-post med synpunkter från styrelsen. Insatserna ska vara
klara till 1 juli.
Vi kollade också efter lupiner på synen, de är mycket invasiva och
Koloniträdgårdsföreningen har med dem på listan över blommor som behöver tas bort.
Plocka blommorna och tag hem, använd stjälkar och blad som täckmaterial och låt inga
blommor gå i frö på Täppan.
Tänk på att buskar tar plats så plantera dem inte alltför nära gångar och stängsel. Om du
använder pil som plantstöd, tänk på att först skala bort barken på främst den del som ska
ner i jorden. Annars får du en växande pil på lotten. Trädplantering kräver tillstånd från
styrelsen.
Bilder på Täppan
Vi behöver fräscha upp webben med fler bilder från Täppan. Ta kort på din eller andras
lotter, ån och bävern, blommor eller bin, panorama eller närbild. Skicka
till wendy.mcrae@gmail.com
Läget på redskapsfronten
Nu har vi bara en trimmer kvar, den nya som vi köpte i fjol har gått sönder och kan inte
lagas. Vi kommer inte köpa in någon ny trimmer nu. Vi har en som fungerar och du kan
även använda våra liar som fungerar mycket bra på högt gräs. Gräsklipparna får inte
användas på ojämna underlag – då pajar de också.
Båda nyköpen, spaden och krattan, har gått av, vet inte varför det hände. De som använde
redskapen när de gick sönder har inte berättat. Vi kommer nu inte heller att köpa in nya
spadar och krattor.

Rök på Täppan
En medlem har installerat en rök på sin lott. Styrelsen har kollat vad som gäller med
brandmyndigheten, Koloniträdgårdsförbundet och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Kommunen kan ha synpunkter på grill och rök på allmänna ytor på Täppan, men
Skarpnäck har inga åsikter om det. Vad som händer på lotterna är föreningens ansvar.
Täppan saknar regler för rök och grillning och därför vi vill fråga er medlemmar om det
behövs regler för att garantera grannhänsyn.
Ur brandsäkerhetssynpunkt är det troligen något bättre med en inbyggd rök än med en
grill. Det handlar om "öppen låga" och i en grill är lågan mer öppen än i en rök. När det är
allmänt eldningsförbud kan både grill och rök tillåtas på ”tomter” med hänsyn till vind och
väder, men när det är totalt förbud får man inte röka och grilla, enligt brandmyndigheten.
Tills vidare är det alltså ok att röka och grilla på samma vis som vanlig verksamhet på
lotten, t.ex. hänsyn till grannar.
Skicka synpunkter till styrelsen@kolonitappan.se

Vatten, vatten, vatten
Det har varit en varm och torr försommar, precis när man behöver vattna som mest på
det nyplanterade som ska rota sig. Förhoppningsvis får vi mer regn i sommar, men tänk på
att vattna smart, dvs. använd inte vattenspridare över hela lotten utan se till att vattnet
kommer till plantan och når rötterna.
Besök Kolonikiosken!
Om du inte redan besökt kiosken ännu så gör det. Eller gör återbesök. De har jättegoda
bakelser och lunchrätter. Dessutom är de hyggliga människor som gett oss lov att använda
el från Kolonikiosken på nästa städdag när vi tänker hyra in en flistugg för att bli av med
grenar från syrenhäcken med mera.
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.

Trevlig midsommar!
Styrelsen 18 juni

