Medlemsbrev 30 november 2021
Årsmöte 27 mars
Årsmötet 2022 föreslås bli söndag 27 mars kl. 14 i kvarterslokalen på
Östgötagatan 61.
Styrelsen återkommer med förslag till beslut. Motioner till årsmötet ska vara inne
senast 4 veckor innan årsmötet, dvs. senast 27 februari.

Säg upp lotten i tid
Varje år får vi några lediga lotter. Det är bra om du säger upp i god tid, senast 1
mars så att andra medlemmar har chans att anmäla intresse för någon av de
lediga lotterna. Senast 31 mars måste de lämna intresseanmälan, därefter skickar
vi inbjudan till intresselistan.
Uppsägningen ska ske skriftligt. Leta fram ditt kontrakt och underteckna
uppsägningsdelen på slutet eller skriv ett brev och skicka till Täppans
fritidsträdgårdar, c/o Kolare, Östgötagatan 61, 1 tr, 116 64 Stockholm. Skicka
gärna en e-post också till styrelsen@kololnitappan.se

Ställ upp för Täppan
Vi behöver förstärka styrelsen med nya ledamöter. Anmäl dig gärna själv till
valberedning, sammankallande är anita.dahlerus@gmail.com och Sara
Börjesson, sara.borjesson.privat@gmail.com ingår i valberedningen.
Vi behöver också några som självständigt kan sköta boden och små reparationer
som dyker upp. Det innebär att hålla snyggt i och kring boden, ha koll på när det
behövs ny bensin med mera och reparera trasiga saker som grindlås vid behov.
Större insatser gör vi på städdagarna.
Styrelsen vill påminna om att det ingår i medlemskapet i föreningen att ställa upp
på förtroendeuppdrag. Du kommer att få den utbildning som behövs.

Gratis flis till lotten
Vill du ha flis till din lott? Vi har fått erbjudande om gratis flis från en arborist. Flis
kan vara bra i gångar och under uteplatsen. Henrik och Gosia tar emot

anmälningar och alla som tar flis är ansvariga för att snabbt ta hand om sin flis och
städningen efter leveransen.
Anmäl intresse av flis och mängd till gosia.mansen@gmail.com senast 5
december.

Gratis löv
Vid boden finns en massa löv som du kan ta för att täcka rabatterna med. Det blir
härlig kompost till våren. Kolla bara att inga igelkottar byggt bo i högarna. Kratta
finns i boden!

Skadegörelse på Täppan
En skojare lyfte av en av grindarna till Täppan nyligen. Det har också varit en del
stölder under året. Vi försöker ha koll på området under vintern och det är bra om
fler gör så, t.ex. ta vinterpromenad i Flatenområdet. Reparera fel om du kan och
anmäl till styrelsen@kolonitappan.se

Webbinarie 1 mars - odling i förändrat klimat
Hortonom Linda-Marie Rännbäck talar på temat odling i ett förändrat klimat. Hur
kan vi hantera effekterna av extrema värmeböljor, torka och skyfall i våra
trädgårdar? Vad kan vi odla och hur ska vi förbereda oss? Senast i somras
drabbades vår medlemsförening Gävles Södra Koloni av skyfall som orsakade
stora översvämningar i området.
1. Onsdag 1/12 kl. 18.00
2. Klicka på event-länken: https://bit.ly/3ty5khs
3. Välj ”Watch on the web” (om du inte har Teams)
Du kan se alla Koloniträdgårdsförbundets webbinarier till årets slut.
https://kolonitradgardsforbundet.se/jubileumswebinarier/

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.

