
Medlemsbrev Täppan 30 september  

Vattnet stängs av till helgen. Höststäda lotten. Utredning om 

ekonomin. 

Den här helgen, 3–4 oktober, blir den sista för året med vatten på Täppan. Tvätta redskap och vattna 

en sista gång. 

Det är också hög tid att höststäda lotten. Senast 1 december ska det vara fint, så fint som du vill 

återvända till. Även, och framförallt, ni som inte tänker vara kvar på Täppan nästa år behöver städa 

era lotter. Ta med de redskap, bord och lådor ni inte vill överlåta.  Lämna inte kvar skräp. 

Säg upp i tid!  

Anmäl till styrelsen i god tid om du inte tänker fortsätta nästa år. Gör det gärna till 1 mars 2021 så 

hinner vi erbjuda lediga lotter till våra medlemmar. Medlemmar har förtur till lediga lotter om de 

anmäler intresse före 31 mars. 

Ge förslag om valberedning! 

I föreningar är det årsmötet som föreslår och väljer valberedning. Marie-Louise ställde upp i år, men 

hon behöver minst en kompis. Hur ska vi få till detta? Kom med förslag till 

styrelsen@kolonitappan.se  så ordnar vi ett extra årsmöte för inval! Anmäl dig gärna själv till 

valberedning och att delta i styrelsen nästa år, marielouisebylund@telia.com  

Styrelsen vill påminna om att det ingår i medlemskapet i föreningen att ställa upp på 

förtroendeuppdrag.  

Bra uppslutning på städdagar 

Tack alla som deltagit i årets städdagar! Det är 40-talet medlemmar (av 51) som deltagit i år. Vi har 

fått en ny grind i söder, stora delar av staket är målat och alla vattenbrunnar är rensade. Boden är 

färdigmålad för denna gång. I söder ligger grenhögar kvar. Tanken är att vi ska hyra en flishugg nästa 

år. Vill du vara med om det jobbet och få flis, anmäl dig till styrelsen@kolonitappan.se  

Utredning om ekonomin 

Årsmötet 2020 diskuterade Täppans intäkter och städavgift. Man var oroad över att så stor del av 

intäkterna 2019 kommer från städavgifter (drygt 7 000 kr av nära 40 000 kr). Därför är det rimligt att 

se över om medlemsavgiften är tillräckligt hög för att täcka kostnaderna, ansåg årsmötet, och gav 

styrelsen i uppdrag att utreda frågan. Frågan var också om städavgiften, 250 kr, är tillräckligt hög. 

Nu har styrelsen inlett det arbetet. Vi har beslutat om en plan och inbjudit Henrik Sundin, ekonom 

och sambo och samodlare med Gosia på lott 71, att delta i gruppen ihop med ordförande och dagens 

kassör. Han har tackat ja. 

Info från Koloniträdgårdsförbundet 

Koloniträdgårdsförbundet ger ut ett nyhetsbrev Cirkulär med jämna mellanrum. Septembernumret 

innehåller bland annat nyheten att regeringen vill förbjuda vissa kemikalier för trädgårdsodlare, 

inklusive oss med odlingslotter. Förbundet var kritisk mot förslaget eftersom det inte framgick vilka 

ämnen som förbjuds. Det har senare framkommit att det bland annat handlar om glyfosat, Roundup. 

Och sånt använder ju inte vi.  

mailto:styrelsen@kolonitappan.se
mailto:marielouisebylund@telia.com
mailto:styrelsen@kolonitappan.se


Man pushar också för träd- och buskkampanjen. Du minns väl att du måste kontakta styrelsen innan 

du planterar några träd. Du får gärna plantera träd norr om bullerplanket. Hör av dig till styrelsen!  

Läs hela cirkuläret via denna länk 

Ska vi bli miljödiplomerade? 

Koloniträdgårdsförbundet har publicerat ett nytt material om miljödiplomering. Täppan borde 

tämligen lätt kunna bli diplomerad, t.ex. uppfyller vi kravet på att alla komposterar på sina lotter, vi 

använder inga giftiga kemikalier eller konstgödsel och vi informerar löpande om biologisk mångfald 

och invasiva arter. Men det behövs en grupp för att jobba fram miljödiplomeringen. Ska vi 

miljödiplomera Täppan! Tyck till och anmäl dig själv till styrelsen@kolonitappan.se 

Läs mer om miljödiplomering https://kolonitradgardsforbundet.se/miljodiplomering/  

Ok med rök och grill 

Vi har fått in två svar på frågan om Täppan ska tillåta grillar och rökar. Båda svaren är positiva: det är 

en av fördelarna med odlingslott att man kan vistas där även på kvällar och laga och äta mat. Ingen 

har sagt nej och styrelsen tolkar det som att vi inte behöver några regler om grill och rök. Vanlig 

hänsyn gäller. 

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.  

Ha en skön höst! 

Styrelsen 30 september 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 www.kolonitappan.se    

Täppan på Facebook 
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