
Medlemsbrev 23 maj 2021 
 

 

Städdag i en vecka. Framgång för motion. Läget åkanten. Sätt i gång på lotten! Rengör redskap!  

 

Anmäl dig till städdag 29 maj – 6 juni 
I år infaller den första städdagen från lördag 29 maj till och med söndag 6 juni. Du bestämmer själv 

när du vill utföra uppgiften inom den tiden. Detta upplägg är av hänsyn till smittrisken med covid-19. 

 

Vi har listat ett antal arbetsuppgifter och du kan tinga någon av dem. Du får närmre information om 

vad som väntas i kommande brev. Det gäller: 

 

1. Skrapa och måla staketet mot Orhemsvägen och börja från norr denna gång. 5–6 personer 

2. Måla grindar och skrapa och måla även överdelen. Det är tre grindar som behöver målas. 2 

personer 

3. Rensa aroniahäcken på lupiner, kirskål och annat ogräs. Lägg tidningar i botten. 2 personer 

4. Rensa gemensamma kompostlådorna vid boden. (Klas har tingat på att rensa lådorna på ängen 

i söder. De lådorna ska sedan flyttas och här behövs kort bärhjälp). 2 personer 

5. Trimma jordhögarna norr om boden. 1 person.  

6. Fixa till grinden i söder som har svällt och är svår att stänga. 

7. Rensa ogräs runt boden, massa maskrosor på gårdsplan och lupiner lite överallt.  

 

Och två specialuppdrag: 

8. Trimma kirskål under pilen norr om boden. I fjol hade familjen Källgård detta som en 

städuppgift en gång i månaden under säsongen. Vill ni fortsätta? 

9. Snygga till området runt bullerplanket i norr. Klippa rosbuskar och trimma. Simon?  

 

Svar till medlem@kolonitappan.se senast onsdag 26 maj. 

 

Om motionen på Stockholms koloniträdgårdars årsmöte 
Det gick tämligen bra för vår motion om att tillåta stängsel. Årsmötet beslöt att Stockholms 

koloniträdgårdar ska verka för att intentionen i motionen genomförs och att styrelsen får i uppdrag att 

tillsätta en arbetsgrupp i samråd med Forum för koloniträdgårdar. Forum är ett gemensamt organ med 

Stockholms stad och där har frågan om viltstängsel lyfts i vår av Kommittén för fritidsträdgårdar. 

 

En av våra sex att-satser var just att Stockholms koloniträdgårdar skulle verka för att ändra reglerna i 

enlighet med motionen.  Styrelsen hade föreslagit avslag på motionen, men både avgående ordförande 

Örjan Sjödin och tillträdande Katja Jassey uttalade sig för att intentionerna ska genomföras och 

föreslog sådana skrivningar. Därför bedömde jag, Suzanne, att det inte var läge att yrka bifall på hela 

motionen utan accepterade styrelsens förslag om avslag med intentionstillägget. Vi har fått några glada 

tillrop från andra föreningar.  

 

Läget på åkanten 
Stockholm vatten är nu klar med att rensa ån. Själva ån ser fin ut och vi blev av med en del grenar och 

bräder. Men åkanten och gången ser fortfarande inte snygg ut. Styrelsen för diskussioner med 

entreprenören om återställandet. Vi hoppas på att få fröer från Stockholms koloniträdgårdar att sprida 

ut på åkanten, men det kan behövas ett litet jordtäcke och mer fröer också.  

 

Vi kan inte plantera träd och buskar på åkanten eftersom den kommer behövas för framtida rensningar 

av ån, inom 4 år enligt entreprenören. Det här är ju ett serviceområde för Stockholm vatten. Dessutom 

får den inte gödslas, men vi kan låta åkanten bli en fin ängskant som inte behöver någon skötsel. Det 

är fortfarande ok att ha redskapslåda och sittplats på åkanten.  
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Sätt i gång och odla! 
Senast 15 juni ska du vara i gång med odlingen på din lott. Det betyder att ogräs ska vara rensat, 

grenar över gångar har beskurits och att odling pågår på lotten. Vi kommer även i år lägga särskild 

vikt vid att gångar mellan lotterna är städade, helst så att gruset syns.  

 

Styrelsen kommer att ha syn lördagen den 12 juni med start kl. 13. Läs mer om principerna på 

https://kolonitappan.se/for-dig-som-medlem/checklistan-for-inspektionen/ 

 

Rengör redskapen efter dig! 
Du måste torka bort gräs och ogräs från trimmer och gräsklippare när du använt dem. Det är annars 

trist göra för nästa medlem som vill använda redskapen. Även spadar och andra redskap behöver 

befrias från jord och lera innan du lämnar tillbaka dem! Rengör dem på din egen lott.  

 

Plocka skräp! 
Det händer att plast, påsar, förpackningar med mera ligger och skräpar på Täppan utanför lotterna. Det 

kan ha flugit hit, tappats av besökare eller slängts medvetet. Fint om alla plockar skräp de ser och tar 

med från Täppan. Vid kaféet i söder finns förpackningsinsamlingen. Du som lämnade ett barntält på 

verandan kan gärna ta med det.  

 

Kolonikiosken öppen 
Öppettider fredag 14–20, lördag 9.45-20, söndag 12–18 

 

 

FFlyttat, 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 23 maj 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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