
Täppan medlemsbrev 17 september 2021  
 

 

Tack 
alla som deltog i städdagar och ni som haft enskilda uppdrag. Vi kom jättelångt i att 

beskära syrenhäcken norr om boden den här gången. Av grenarna byggde vi en 

rishäck på ängen i söder. Det blir bra bon för skalbaggar och andra arter som är 

viktiga för biologisk mångfald på Täppan. Du kan hämta grenar (ta från översta 

lagret) och även lägga dit grenar från egna buskar och träd (lägg grenarna på 

toppen och längs med häcken).  

 

Städa lotten senast 1 december 
Senast 1 december ska lotterna vara iordningställda för vintern, enligt kontraktet 

med föreningen och staden. Klipp grenar som sticker ut över gångar och andras 

lotter, beskär träd som skuggar och stör grannlotter, klipp gräset i gångar, ta bort 

skräp, rensa ogräs så blir det lättare att komma i gång nästa vår. 

  

Ni som har lotter mot Orhemsvägen kan behöva rensa sly och ogräs i syrenhäcken 

(Obs. använd inte trimmern på sly). Ta enbart låga syrenkvistar nu, och ogräs 

förstås. 

  

Styrelsen kommer att göra en höstbesiktning och lämnar anmärkningar till dem 

som inte ställt i ordning sin lott.  

 

Tröttnat eller har dålig tid för lotten?  
Några av er tycks ha förlorat intresset för odling och lotter står ovårdade, skörden 

har uteblivit eller tas inte om hand. En del av er kanske har intresset kvar, men har 

inte tid. Så tänk över ditt liv och se om odlingslott på 100 kvm passar in i mönstret. 

  

Säg upp lotten i god tid om du inte planerar att vara kvar nästa år. Det är över 130 

personer i kö bara hos oss, i Stockholm som helhet finns tusentals som vill och har 

tid att odla. 

  

Styrelsen kommer att kontakta er som tycks ha förlorat intresset, eller tiden, för 

odling. 

Mindre lotter till nykomlingar 2022?  



 

Styrelsen överväger att erbjuda nykomlingar lotter på 50 kvm i stället för 100 kvm 

nästa år. Då har de chans att pröva på odling i lagom skala. Säg till om även du vill 

gå ner till att odla på 50 kvm! 

 

Något stulet i år?  
SoS (Söder om Söder) gör en enkät om stölder på odlingslotter under 2021. Har 

du blivit bestulen på plantor, skörd, pallkragar, stängsel eller något annat i år? 

Meddela styrelsen på styrelsen@kolonitappan.se senast 5 oktober.  

 

 

 

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.  
 

  

 

 

Ha en skön höst på lotten! 

Styrelsen 17 september 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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