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Dasstunnorna  

Tyvärr har någon tagit en av våra dasstunnor. Vi satte upp skylt om detta och 

stängde ett dass, men skylten försvann och i två omgångar har folk använt dasset 

utan att det funnits någon tunna i holken. Den andra gången var holken tämligen 

full. 

 

Stort tack till Inger och Harry som tömt holken dessa två gånger! Nu har vi köpt 

nya dasstunnor av Stockholm Vatten. Ett tips för hur man ska veta att det är tunna 

i holken: kolla om det finns ett löst lock på golvet. 

 

 

Städveckor kan delas ut 
Anteckna dig för en städvecka i ditt kvarter i pärmen på verandan, alternativt kan 

du bli tilldelad en vecka. Att delta i skötsel av gemensamma utrymmen är ett 

ansvar för alla i Täppan. Läs i pärmen på verandan vad som ingår i städuppdraget. 

 

Det finns fortfarande lediga städveckor i alla tre kvarteren trots att vi tagit bort 

varannan vecka. Så mycket växer inte gräset i gångarna att det behöver klippas 

varje vecka. Ni som har tredje kvarteret, längst söderut, behöver klippa/trimma så 

att det blir en tydlig gång genom skogspartiet. 

 

Tips om trimmern 
Vi rekommenderar alla som vill använda trimmern att läsa igenom 

instruktionsboken, i synnerhet de detaljerade säkerhetsföreskrifterna. (Den 

kommer läggas upp på hemsidan snart.) Använd endast alkylatbensin till trimmern, 

röd eller gul dunk i boden. 

• Be gärna om en demonstration innan du använder trimmern för första 

gången. Kontakta Wendy, wendy.mcrae@gmail.com   

mailto:wendy.mcrae@gmail.com


 

• Skaffa egen skyddsutrustning (skyddsglasögon, hörselskydd, 

vibrationsdämpande handskar) vid behov. Hörselskydd hänger på en krok i 

boden. 

• Bra att ha långbyxor på och riktiga skor med bra grepp, inte sandaler. 

Använd bara trimmern på gräs och ogräs, kolla att inte lösa stenar och 

annat ligger på marken. De kan skada dig och maskinens skärsystem. 

• Trimmern ska inte stå på motorn i boden, utan ligga på golvet. Det kan bli 

(ännu) svårare att starta trimmern efter den ha stått på motorn. 

 

 

Om gratis brädor 
Brädorna som ligger under boden är till för föreningens gemensamma behov, t.ex. 

staketet. De får du inte använda till din lott. 

 

Men Johan har en hög brädor han inte behöver. De är cirka meterlånga och har 

legat ute flera år. De kanske kan funka för att kanta rabatter. Kolla vid lott 22 nära 

bullerplanket. Brädorna ligger på åkanten eller på lotten någon vecka till. Först till 

kvarn….. 

 

 

Beskär inte våra gemensamma buskar  
Någon har den senaste månaden beskurit vår aroniahäck kraftigt och det utan att 

fråga styrelsen om lov. Beskärning är vanligen något som sköts på hösten som ett 

städuppdrag. Om du vet något om denna beskärning, 

kontakta styrelsen@kolonitappan.se 

 

Nu ser vi redan att ogräset frodas när grenarna inte skymmer solen. Det kommer 

bli färre bär till oss alla. Aroniahäcken tillhör oss alla. Vi fick den, bullervallen med 

mera av kommunen som kompensation när dagvattendammen anlades och vi 

förlorade 16 lotter. 

 

Träd och buskar på allmänna ytor tillhör kommunen. Fråga styrelsen om du får ta 

döda grenar eller fälla ett träd så stämmer vi av med kommunen. 

 

Synpunkter på rök och grill 
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Ingen har hittills tyckt till om vi bör ha regler för grill och rök på enskilda lotter på 

Täppan. Det är inte för sent. Tänk och tyck till, styrelsen@kolonitappan.se  Se 

förra medlemsbrevet för mer info. 

 

 

Förtydligande om bilder 
I förra medlemsbrevet efterlyste vi bilder från Täppan. Det gör vi fortfarande, men 

om du ska fota andras lotter, be först om lov. 

 

 

Visste du? 
Innan Täppan bildades 1988 var området potatisåkrar och grönsaksland åt 

koloniföreningarna Odlaren och Listudden på bägge sidor om oss. De var inte 

glada över att bli av med sina odlingar. Det var svårt att hyra ut odlingslotter på 

den tiden, så 1995 föreslog Täppan att stadsplanen skulle ändras och stugor 

tillåtas. Kommunen var intresserad, men Miljöförvaltningen ville vänta med stugor 

tills en dagvattendamm hunnit anläggas. Det tog cirka 15 år. 

 

 

Bokerbjudande 
Volante ger ut biologiprofessorn Dave Goulsons fina böcker om böcker om bin, 

humlor och det rika djurlivet i trädgården. Som medlem i Koloniträdgårsförbundet 

får du 20% på hans böcker: 

• Den vilda trädgården 

• Den stora humleresan 

• Galen i humlor 

• Galen i insekter 

Använd koden ”bivän” när du beställer via bokhandeln Volante. Erbjudandet 

gäller till och med 31 augusti. OBS: 39 kr i frakt tillkommer. 

 

 

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.  
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Ha en skön sommar! 
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