
   

 

     Medlemsbrev 22 april 2021 

 

 

Årsmötet ägde rum på zoom och det gick bra tack vare en god ordförande och 

tekniker som höll reda på oss. Tack alla som deltog! Protokollet kommer per vanlig 

epost.  

Nya i styrelsen är Annie Tidholm, Henrik Sundin, Anna Hammarberg. Henrik 

valdes till kassör efter Anita Dahlerus. Vi tackar Anita, Ramin Tahiri och Johan 

Wikman för fint jobb för föreningen. 

Kvar i styrelsen är ordförande Suzanne Kolare, vice ordförande Wendy McRae, 

Amanda Anderlid och Ali Sohrabi. 

 

Höjd avgift från 2022  
Årsmötet godkände styrelsens förslag till höjda avgifter från 2022. 

Medlemsavgiften höjs med 140 kr per lott och blir 800 kr för 100 kvm och 1 340 kr 

för dubbellott. Inträdesavgiften höjs från 400 kr till 500 kr. 

 

Ansvar för syrenhäcken  
Vi som har lotter på Orhemsvägssidan får nu ansvar för att rensa ogräs och små 

skott under syrenhäcken. Vi ansvarar för våra 10 meter, enligt årsmötets beslut. 

Det motsvarar det jobb som lottinnehavare på åkanten har med att hålla snyggt på 

åkanten. Beskärningen av grövre grenar sker på städdagen i augusti.  

 

Motionen om att tillåta stängsel  
Det blev en längre diskussion på årsmötet om motionen till Stockholms 

koloniträdgårdar om stängsel, framför allt om höjden på stängsel av olika material. 

Punkten ajournerades till ett extra årsmöte den 18 april och styrelsen fick uppdrag 

att formulera om några meningar. På det extra årsmötet godkändes motionen med 

de ändringar styrelsen föreslagit och justerades direkt. Den är nu insänd och ligger 

på webben. 

Länk till motionen. 

Miljödiplomering på g 
På årsmötet beslöt vi att inleda processen att miljödiplomera Täppan. Karin 

Angerbjörn är ledare för den grupp som bildats. Där ingår också Simon Bengtsson, 

https://kolonitappan.se/tillat-stangsel-pa-odlingslotter/


 

Sara Arvidsson, John Hesketh, Gosia Månsén och Suzanne Kolare. Fler är 

välkomna, skicka epost till karin.angerbjorn@gmail.com 

 

Lås boden! 
På förekommen anledning. Lämna aldrig dörrarna till boden öppna utan lås med 

hänglåset även om du är kvar på Täppan och tänker hänga tillbaka redskap inom 

någon timme! Du har inte störtkoll på boden när du krattar och gräver. Lämna 

aldrig hänglåset öppet med koden synlig. I fjol stals ett öppet hänglås. De kostar 

250 kr styck. 

 

Mer om rensning av ån 
Stockholm vatten behöver tillträde till vår gång på åkanten för att rensa Flatendiket, 

som tar hand om dagvatten från Skarpnäck. Vattnet ska vidare till en 

reningsanläggning i sjön Flaten, men bäverns dammbyggen har stört 

vattenföringen. 

  

Nu har Stockholm Vatten varit på plats och kollat läget. Annie, Wendy och 

Suzanne från styrelsen deltog, liksom Skarpnäcks parkingenjör. Inga beslut är 

tagna utan nu ska entreprenören diskutera med Stockholm vatten och återkomma 

till oss.  

  

Uppdraget är att ta bort bäverns fördämningar liksom sly och annan växtlighet i ån. 

Några träd och buskar på åkanten kommer nog tas bort för att de ska komma åt att 

göra jobbet, som ska ske med en grävare från vår åkant.  

  

Det kommer att ta 1–2 veckor att rensa ån och vi vet ännu inte när de kan börja. 

Men klart är att vårt vatten ska vara igång när de gör jobbet för att man ska se om 

det blir eventuella läckage. Ytterst osannolikt att ledningen skadas.   

 

Vatten, när? 
Endera dan har vi vatten i ledningen. Mats, Ivar och Minya ska sätta på det och 

därefter meddelar vi per e-post att allt är klart. 

 

Syn 12 juni  
Vårbruket är knappt i gång och ändå vill vi förvarna om att det blir syn på lotterna 

den 12 juni. Senast 15 juni ska odlingen vara i gång och lotterna se snygga och 

prydliga ut. Gör inte din lott till upplag för gamla bräder och sånt som eventuellt kan 

komma till nytta i framtiden! 

mailto:karin.angerbjorn@gmail.com


 

Gemensam bilhyra  
Det är flera som önskar bli av med skräp från sina lotter. Styrelsen föreslår att ni 

hyr bil gemensamt för färden till tippen. Om styrelsen gör det så måste vi betala 

750 kr i avgift till Stockholm Vatten för varje lass, föreningen räknas som företag. 

Det vi kan göra är att ta emot anmälan om att delta och så får ni fixa resten själva. 

Anmäl till styrelsen@kolonitappan.se 

 

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 odlingen! 

Styrelsen 22 april 2021 

Suzanne Kolare, ordförande, Wendy McRae, vice ordförande webb och sociala 

media, Amanda Anderlid, Henrik Sundin, kassör, Ali Sohrabi, Annie Tidholm 

och Anna Hammarberg, ordinarie ledamöter 
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