Täppans medlemsbrev 20 augusti 2020
Välkommen till nästa städdag lördag 5 september kl. 11.00-16.00. Vi kommer beskära syrenhäcken,
måla staket, trimma kullar och området vid bullerplanket m.m.
Anmäl deltagande till medlem@kolonitappan.se
Deltagande i en städdag per år är obligatoriskt. Årsmötet gav styrelsen uppdrag att utreda om
avgiften för uteblivet deltagande, 250 kr, ska höjas för att öka motivationen att delta i föreningens
gemensamma uppgifter. Du som inte kan delta den 5 september kan utföra din uppgift en annan
dag. Säg till!
Många av er deltog redan i vårens städdag och ni är välkomna igen. Vi bjuder på korv och dricka. Säg
till om du vill ha vegetarisk korv.

Hänglås borta - lås alltid!
Sånt ska ju inte hända, men det har hänt. Lördagen den 15 augusti mellan kl 12 och 14 försvann
hänglåset till redskapsrummet. Tyvärr var det lås, som en vänlig själ satte dit istället, svårt att öppna
och nu har vi köpt nytt.
Möjligen är det fråga om ”tillfället gör tjuven”. Om hänglåset lämnas olåst inställt på vår kod så kan
andra öppna och ta själva låset och förstås våra fina redskap. Tyvärr lämnar många boden olåst när
de lånat ett redskap i boden och jobbar med det. Lås alltid, även om du bara lånar en spade en
halvtimme!
Det är viktigt att du inte lämnar ut koden till sådana du inte känner, även om de säger att de har lott
på Täppan. Hänvisa dem till styrelsen@kolonitappan.se eller telefon 0708-26 16 97.

Skörda och ha koll!
Nu växer det så det knakar på Täppan och vi skördar frukten av vår möda. Det är också några
besökare som tar för sig av våra odlingar. Ha koll på vilka som är på dina grannlotter eller vandrar
spanande genom området. Om du inte känner igen personen, fråga om det är arrendatorn. Gå inte
på svaret ”jag har fått lov av ägaren att plocka ditten datten”.

Vatten igen
Vattenförbrukningen är högre än vanligt, troligen en effekt av coronapandemin – det är fler som
odlar aktivt i år. Tänk på att inte vattna för luften. Vattna inte mitt på dagen – det är dåligt för både
växter och vattenförbrukningen. Växterna öppnar sina klyvöppningar när de vattnas och då kan solen
torka ut växten mer effektivt. Vattna morgnar och kvällar.
Läs mer om bevattning på vår webb https://kolonitappan.se/for-dig-som-medlem/tips-omodling/goda-tips-om-bevattning-och-odling/

...och städa lotten i höst
Städa lotten och ta bort ogräs innan vintern så att lotten är som du vill ha den när du kommer
tillbaka i vår. Speciellt ni som planerar att inte fortsätta odla på Täppan måste se till att lotten är fin
för nästa arrendator. Lotten ska vara i ordning senast till 1 december.
Anmäl till styrelsen i god tid om du inte tänker fortsätta nästa år. Gör det senast 1 mars 2021 så
hinner vi erbjuda lediga lotter till medlemmar. Medlemmar har förtur till lediga lotter om de anmäler
intresse före 31 mars.

Ställ upp i valberedningen
På årsmötet valdes Marie-Louise Bylund till valberedningen. Hon anmälde sig själv och behöver en
kompis. Föreslå dig själv eller någon annan till jobbet, e-posta styrelsen@kolonitappan.se så kan vi
ordna ett extra medlemsmöte för tillval av valberedning.
Det spelar ingen roll om du inte känner så många andra på Täppan, du kommer få råd och förslag på
ledamöter. Flera av årets och fjolårets nykomlingar har förklarat att de kan ställa upp till styrelsen.
Även medodlande äkta hälfter/sambos är valbara till styrelsen, men två från samma familj får inte
sitta samtidigt i styrelsen.
Vi vill påminna om att det ingår i medlemskapet i föreningen att ställa upp på förtroendeuppdrag.

Synpunkter på rök och grill
En medlem har hittills tyckt till om vi bör ha regler för grill och rök på enskilda lotter på Täppan. Så
här skriver hen:
"För oss är möjligheten att använda grill viktig! Dels för att kunna ordna något att äta, för att kunna
stanna länge under dagen och arbeta och umgås, verkligen utnyttja lotten - extra viktigt för oss som
inte har stugor. Men också för den sociala gemenskap det skapar i föreningen. Helt enkelt en del av
kolonilivet! Vi hoppas att andra känner likadant och att vi kan fortsätta grilla tillsammans".
Håller du med? Tänk och tyck till, styrelsen@kolonitappan.se Se tidigare medlemsbrev för mer info.

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.

Lycka till med skörden!
Styrelsen 21 augusti 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

