
Medlemsbrev 5 juni 2020 

 

 

Hej Täppan. 

Alla lotter i ordning till 15 juni. Anteckna dig för städvecka i sommar! Blommor på 

kullarna. 

 

Syn 14 juni 
Nästa söndag 14 juni kl. 10 går styrelsen syn på Täppan. I år kommer vi särskilt 

granska att gångarna mellan lotter är klippta och ogräs i lottkanten borttaget. Det 

här tittar vi på: 

• Lotten är iordningsställd i brukbart skick senast 15 juni. Odling i rabatter ska 

vara påbörjad, gräs och ogräs på och runt lotten är under någorlunda 

kontroll. 

• att stängsel inte hänger över gångar och grannlotter. 

• att all kompost, bräder och skräp hanteras inom lotten. Inget på åkanten 

eller ängen (förutom Elise pil). 

• Att träd och buskar inte hänger över gångar och grannlotter. 

• Att byggnader på lotten följer beslutade mått och har bra placering 

• Att området vid åkanten är trimmat och fritt från skräp. 

Om ni får anmärkning på någon punkt har ni två veckor på er att rätta till 

felen.  Principerna för syn och reglerna för Täppan finns på vår 

webb, kolonitappan.se 

 

Städdagen nästan över 
Tack alla ni som deltog i Täppans längsta städdag. Fint jobbat! Vi hoppas att nästa 

städdag i augusti blir en gemensam aktivitet med grillkorv (och vegetariskt 

alternativ) och trevligt umgänge. Då kommer vi bland annat att rensa syrenhäcken. 

 

Det återstår en del att måla på staketet och boden så om du inte har anmält dig till 

första städdagen finns möjlighet att göra en insats under sommaren. Anmäl 

intresse till styrelsen@kolonitappan.se 

Anteckna dig för städvecka nu!  
Alla ska delta i den löpande skötseln av Täppan. Det innebär att klippa/trimma 

gångar och allmänna utrymmen med mera i de tre kvarter som Täppan är indelad 
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i. Anteckna dig för städning i ditt kvarter på städlistan som nu finns i en pärm i 

boden. Den ska flytta ut på verandan när målningen är klar.  

 

Inga träd utan tillstånd 
Styrelsen påminner om att ni ska fråga oss innan ni planterar träd. Det gäller både 

på lotten och på allmän mark. Pilar är inte lämpligt att plantera på Täppan, de 

sprider sig med väldig kraft. 

 

Blommor till kullarna 
Har du blomfrö eller blommor över får du gärna plantera på kullarna norr om boden 

och vid södra ängen. Plantera inte i den delen som är uppgrävd. Där tar folk fin 

lerjord till sina lotter.  

 

Parkering på ängen 
I fjol beslöt styrelsen att vi ska testa med parkering på ängen i söder. Nu är grinden 

i ordning och vi kan inleda försöket. Bilarna ska stå med nosen/bakändan mot 

busshållplatsen. En utfartsskylt är beställd. 

 

Ta bort ditt skräp och ogräs själv 
Det är inte avsikten att alla ska kunna lägga sina grenar och sitt skräp på 

grenhögen vid entrén i söder. Denna hög är endast till för den pil som stod på Elise 

lott och de själva tagit bort. Kommunen skulle ha fält trädet, men det dröjde för 

länge så de fällde själva. Så ni som fyllt på, ta bort ert skräp själva.  

Du får gärna plocka pilgrenar därifrån och göra hugelbäddar eller avgränsa 

rabatter. Men inte lägga till något.  

Papperskorgarna inne i boden är enbart till för städdagar, inte för allmänt skräp. Du 

slänger dina egna förpackningar i insamlingen, t.ex. vid kaffestugan.  

De stora kompostlådorna är enbart till för ogräs från städdagar och städveckor. Du 

måste kompostera själv på din lott! Det blir nyttig jord åt dig själv.  

 

Ny epostadress till Täppan  
Vi har börjat använda en ny e-postlåda för kommunikation med medlemmar när vi 

inte skickar via Mailchimp som här. Kolla att det inte hamnat i din skräppost, det är 

lätt hänt med nya adresser. Adressen är Tappansfritidstradgardar@gmail.com Du 

ska fortfarande anmäla fel till styrelsen@kolonitappan.se 

Flyttat, gift dig och bytt namn?  
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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! 
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