
Medlemsbrev 8 augusti 2021 

 

 

Städdag 4 september, giftigt gödsel 
 

 

Lördagen den 4 september kl. 11-16 är det städdag på Täppan. Nu blir det äntligen gemensam 

arbetsdag med korv och dryck.  

Vi kommer att beskära syrenhäcken och samla in grenarna, måla det som återstår av staketet, gräva om 

de gemensamma komposterna med mera. 

Meddela att du kommer och hur många ni blir till medlem@kolonitappan.se och ange om du vill ha 

vegetarisk korv eller fläskfri variant.  

Alla ska delta i minst en städdag per år på Täppan. Den som uteblir måste betala 250 kr till föreningen.  

 

Mätning av lotter 
I år ska det bli av. Vi har länge talat om att mäta ytan på våra lotter. Wendy, Annie och Suzanne är 

mätgrupp och sätter i gång inom kort. Vi kommer erbjuda möjlighet för den som vill att vara med om 

kontrollmätning. Resultatet blir en rapport till årsmötet med eventuella förslag.  

 

Hantera gräsklipparna varligt 
De är känsliga maskiner våra gräsklippare. De tål inte att köras på ojämn mark – då går de sönder och 

Ivar måste ägna en massa tid åt att reparera dem. Så använd inte gräsklipparna på ojämn mark på 

åkanten eller din lott. Där passar den nya trimmern eller lie.  

Lägg ut brädorna i trappan när du ska ta ut och ta in gräsklipparna ur boden! Tanka med bensin från 

gröna dunkarna.  

 

Råttor på Täppan 
Råttor har varit synligt vid lott 43 på Täppan. Det är inte så konstigt att vi har råttor i området med 

tanke på all mat som finns i landen och i koloniföreningarna runt om oss. Tyvärr tycks råttorna samla 

mat inför vintern, till exempel gräver de ner ärtor under ärtplantorna.  

 

Nu är det extra viktigt att inte slänga matavfall eller fläskben från grillen på våra lotter. Ni som har 

bokashi måste se till att de är väl inneslutna. Kolla igenom lotten så att inga råttbon har byggts. 

 

Efter regn …. 
Kommer sniglar. Nu är det extra mycket mördar- och åkersniglar på Täppan. Vi måste alla hjälpas åt 

att minska antalet. Om du sprider Snigel effekt på lotten ska du lägga medlet under ett blad – då hittar 

mördarsniglarna dem lätt och fåglarna kan låta bli medlet. Åkersniglar hittar du ofta i en större grupp 

(4-5 stycken) under till exempel täckväv. De äter mycket grönsaker.  

Läs vad Farbror Grön säger om sniglar. 

 

Påminnelse enkät om miljön på Täppan! 
Stort tack ni 27 medlemmar som svarat på enkäten om miljön på Täppan. Nu väntar vi bara på att 

andra hälften ska svara. Det här är jätteviktigt för att vi ska komma vidare i arbetet med 

miljödiplomering av Täppan. Enkäten tar max 3 minuter att svara på. 

Länk till enkäten 

 

Bekämpningsmedel i gödsel skadar grödor 
Årets otrevliga nyhet är att bekämpningsmedel i gödselprodukter misstänks missbilda tomater och 

andra grönsaker som vi odlar.  
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Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har analyserat ett flertal organiska gödsel och påsjordar och 

konstaterat att i mer än hälften av de testade gödselmedlen finns rester av någon av 

bekämpningsmedlen amino- och/eller klopyralid. Exempelvis hittades klopyralid i pelleterad ko- och 

hönsgödsel som säljs i konsumentförpackningar. Däremot kunde inga bekämpningsmedelsrester 

detekteras i påsjordarna. 

Läs hela FOR:s pressmeddelande 

 

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 skörden! 

Styrelsen 10 augusti  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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