
 

Medlemsbrev Täppan 8 juni 2021 

På lördag 12 maj kl. 11 är det dags för styrelsen att göra den årliga synen på 

Täppan. Det betyder att vi går runt och tittar på om vi alla har kommit i gång med 

odlingen, hur det ser ut med ogräsbekämpningen på lotterna och särskilt om 

gångarna runt omkring lotterna är rensade. 

Vi kommer kolla om trädgrenar och buskar hänger över gångar och andras lotter. 

Vi kommer också kolla att inga stängsel hänger och slänger utan är ordentligt 

uppsatta. Läs vad som ingår i synen på  https://kolonitappan.se/for-dig-som-

medlem/checklistan-for-inspektionen/ 

  

Vi lämnar anmärkningar till dem som inte klarat kraven och ni har därefter tid till 1 

juli att fixa i ordning allt. Om du har särskilda skäl för att inte klara jobbet i tid, säg 

till styrelsen. Det står i kontrakt och avtal att lotten ska vara i iordningställd och 

odlingen i gång till 15 juni.  

 

Dags att rensa under syrenen  
Alla som har lott mot Orhemsvägen ska rensa ogräs och klippa bort nya små skott 

av syrenen vid sina lotter. Däremot ingår inte att beskära syrenhäcken utan det gör 

vi på städdagen i augusti.  

Detta har årsmötet beslutat. Regeln infördes eftersom vi inte lyckades få systemet 

med roterande städveckor att fungera. Nu har medlemmarna på vägkanten samma 

ansvar att hålla snyggt som åkantsfolket. 

 

Om trilskande gräsklippare och trimmer 
Ibland startar inte våra maskiner som vi önskar. Det kan bero på att de är trasiga, 

men också på att man inte har koll på tekniken. Trimmern ska aldrig stå upp i 

boden utan ligga ner, annars kan det komma för mycket bränsle till motorn. Säg till 

styrelsen om du vill ha en demonstration av gräsklippare och trimmer.. 

Om du får problem med trimmern kontakta då Wendy 

McRae, wendy.mcrae@gmail.com Gräsklipparen anmäler du 

till styrelsen@kolonitappan.se 

Jord från gemensamma komposterna 
Det finns två komposter norr om boden och två på ängen i söder. De är enbart till 

för kompost från gemensamma ytor, inte från våra lotter. All egen kompostering 

ska ske på lotten. Däremot får du gärna plocka kompost och jord ur de 
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gemensamma lådorna. Den högra vid boden har cirka 3 skottkärror finfin jord. 

Först till kvarn…. 

 

Rapport om åkanten 
Nu har Stockholm Vatten lämnat åkanten för denna gång, men de kommer tillbaka 

för att städa upp efter sig. Det gäller t.ex. att ta bort roten och grenar som blivit 

kvar på kullen och längs stigen. Stenarna kommer krattas bort från stigen där 

slänten rasat och åkanten där täckas med jord. Vi diskuterar med Stockholm 

Vatten om att få mer jord, 

  

Du som har flyttat in redskapslådan på lotten kan flytta ut den igen. 

 

Vattenkran lagas fredag 11 juni 
Vi har anlitat en rörmokare för att byta röret vid lott 26, andra vattenposten från 

norr. Arbetet kommer förhoppningsvis utföras på fredag 11 juni och vattnet 

kommer att vara avstängt ifrån torsdag kväll kl. 20. Tyvärr kan vi inte stänga av 

bara en del av nätet. Erbjudandet kvarstår om att använda Suzannes 

vattenslangar i helgen om röret inte kan lagas på fredag - då öppnar vi 

vattenledningen för andra kranar.. 

 

Svara på enkät om miljön på Täppan! 
Vi har startat arbetet med att miljödiplomera Täppan. Första åtgärden är att ta reda 

på hur det står till idag. Det sker genom att alla medlemmar svarar på en enkät om 

hur miljövänliga val alla göra idag i odlingen. Så det är jätteviktigt att du svarar! 

Enkäten tar max 3 minuter att svara på och kommer i separat epost under veckan.  

 

Städdagen över 
Den lååånga städdagen är över. Vi har fått större delen av staketet norr om boden 

och två grindar målade, två kompostlådor städade och kullen norr om boden 

rensad. Stort tack alla! Nästa städdag blir i augusti då vi tar oss an syrenhäcken 

och förhoppningsvis kan vi grilla ihop. 

 

Lycka till med odlingen! 

Styrelsen 8 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 
 

  

 



 

 

 

  

 
 


