
 

Medlemsbrev Täppan 20 juni 2021 

 

Efter synen, dagstugor och stängsel 

Det såg tämligen bra ut på Täppan när styrelsen gick syn 12 juni. Men nästan alla 

medlemmar måste rensa bort ogräs på gångar runtomkring lotten och vid stängsel 

och gränser till grannarna. En del av er har öar av kirskål kvar på lotten. 

  

Synen handlar om att man ska vara i gång med odlingen och ha iordningsställt 

lotten till 15 juni. Det handlar också mycket om grannsämja. Ogräs i gränszonerna 

och på gångar sprider sig lätt in på andra lotter, och för den delen även den egna 

lotten. 

  

När du klipper eller trimmar runt din lott, glöm då inte bort de stora gångarna på 

Täppan. Låt gräsklipparen jobba när du går från boden och norrut eller söderut. Vi 

testar i år att inte ha särskilda städveckor, men det förutsätter att alla sköter 

gångarna och att de som har lotter på vägkanten rensar småsly och ogräs i 

syrenhäcken några gånger per säsong. 

  

Vi kontrollerade också stängsel vid synen. De ska inte hänga utan vara sträckta för 

att man ska kunna klippa med gräsklippare och trimmer runt lotterna. 

  

Styrelsen kommer att skicka särskilda e-post till en del av er för att förtydliga vad ni 

behöver göra. Deadline är 1 juli och därefter gör vi ny syn. 

Kolla gärna den här artikeln om hur man kan få bort kirskål och 

kvickrot https://www.aftonbladet.se/harligthemma/a/8mO7P1/rappne-sa-blir-du-

enklast-av-med-ograset 

Händiga personer för snabba jobb  
Ibland går saker sönder på Täppan eller stjäls och det behövs reparation. Ibland 

behöver man köpa in reservdelar, snören till trimmern eller bensin till 

gräsklipparen. Boden och verandan behöver städas ibland. Men vem ska ha koll 

på detta? Och vem ska göra det? 

  

Det behövs en liten grupp på 4-5 personer som kan sköta boden, göra reparationer 

och se till att nödvändigt material finns på plats. Ni behöver kunna jobba 

självständigt och tämligen snabbt. Det är många som samsas om verktyg, 

maskiner och använder våra grindar. 
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Ivar reparerar gräsklippare och trimmer vid behov. John ser till boden i övrigt, men 

det behövs fler som kan rycka in med kort varsel. 

Anmäl dig till styrelsen@kololnitappan.se 

 

Lupinjakten fortsätter 
Täppan har färre lupiner i år än i fjol, men det är för tidigt att ge upp kampen mot 

denna invasiva art. Plocka blommorna innan de går i frö, ta hem, sätt i vas och 

släng sen i hushållssoporna. Där passar också rötterna. Blasten är bra i 

komposten och som täckmaterial. Det finns vackra bestånd även vid SVOA:s 

damm i norr där det var en grå häger i söndags.  

  

 

Nytt om dagstugor och stängsel 
Stockholms koloniträdgårdar rapporterar från sitt möte med staden i Forum för 

koloniträdgårdars möte 8 juni. Där diskuterades möjligheten att tillåta 

dagstugor/bodar i fritidsträdgårdar à la Lilla Frescati. De är 4 kvm stora, och höjden 

utgår ifrån lotternas storlek, vad det nu innebär är oklart. 

  

Vidare beslöts att Stockholms Koloniträdgårdar ska ta fram förslag på staket som 

kan användas runt enskilda odlingslotter, i stället för den nu tillåtna 20 cm höga 

sargen. Det här ska diskuteras i Kommittén för fritidsträdgårdar där Suzanne är 

ledamot. Beslutet ska kunna tas före 2022. 

  

I mötet deltog representanter för Trafikkontoret, Miljöförvaltningen, Stadsmuseet, 

stadsdelsförvaltningarna i Skarpnäck, Rinkeby-Kista och Södermalm och 

Stockholms Koloniträdgårdar. 

 

Svara på enkäten 
Fler behöver svara på enkäten som Miljödiplomeringsgruppen skickade ut i förra 

veckan. Den enkäten blir grund för att vi kan bli miljödiplomerade. Det tar max 3 

minuter att svara på enkäten. 

Länk till enkäten 

Fototävling: "Djur älskar träd och buskar" 
Fota fåglar, fjärilar, humlor och djur som besöker koloniområdet. En tävling för att 

fira Koloniträdgårdsförbundets 100-årsjubileum 
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Priset är buskar och träd till föreningen, Vinnande fotografer får både äran och den 

nyutkomna boken ”Odla utan spade” av Bella Linde. 

E-posta dina bidrag senast 1 augusti 2021 till fototavling@sthlmkoloni.se 

Mer info på vår webb Frågor till info@sthlmkoloni.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 20 juni  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 
 

  

 

Undrar du något? 
Välkommen att kontakta styrelsen på: styrelsen@kolonitappan.se 

Mer information finns på kolonitappan.se 
Täppan på Facebook 

 
avanmäl nyhetsbrev    uppdatera inställningar  
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