
    

UllnaNytt - December 2021 
Så går ännu ett spännande år som kolonist mot sitt slut. 

Stugor har bytt ägare, frön, lökar och plantor har satts i jord, 

små och stora bygg- och renoveringsprojekt har klarats av, 

frukter, bär och grönsaker har skördats, Ullnasjön har svalkat 

under heta sommardagar och många skratt och samtal har ekat mellan husväggar och grusgångar. 

Styrelsen vill härmed tacka alla medlemmar för det gångna året och för att ni alla på olika sätt bidrar till 

att göra Ullna Koloniträdgårdsförening till den vitala och speciella plats den är. Vi önskar Er alla en 

riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 

Det sägs att för att vara lycklig måste man ha något att älska, något att göra och något att längta efter. 

Jag vågar påstå att en stuga vid Ullnasjön uppfyller alla kriterier. Nu har ett ovanligt kyligt december lagt 

sitt frostiga täcke över odlingar och verandor och allt får nu slumra tills vårsolen väcker upp det igen. 
 

Komposten på norra området 

Vi har haft besök av två representanter från Täby kommun med anledning av att de har gjort en inven-

tering av kompostområden i kommunens koloniområden. De har funnit att vår kompost på Norra 

området ligger för nära Ullnasjön med hänsyn till näringsbelastning på sjön och risken för att träd-

gårdsavfall i strandzonen kan orsaka spridning av invasiva arter. Vid besöket diskuterade vi möjligheten 

att flytta komposten och kom fram till att en lämplig åtgärd vore att flytta den en bit längre upp från 

stranden. Där finns en jämn yta som idag är bevuxen med sly. Ytan behöver förberedas med röjning av 

befintligt sly så att den blir lättåtkomlig. Kommunen åtog sig att undersöka om de kunde vara 

behjälpliga med detta. Planen är att det nya kompostområdet kan tas i bruk till sommarsäsongen 2022, 

samtidigt som vi då stänger av den gamla komposten. 
 

Vinterparkering och halka 

Vi har sedan flera år ett avtal med en firma som snöröjer och sandar området vid behov. Trots det bör 

man vara försiktig då man går omkring på området eftersom det kan bli mycket halt på sina ställen. 



Alla parkeringsytor snöröjs inte. På norra snöröjs parkeringen vid servicehuset, samt mittenparkeringen. 

På södra snöröjs vid servicehuset samt första ytan efter bommen. Gångvägarna mellan och omkring 

stugorna varken snöröjs eller sandas. Ingen snöröjning sker under helger. 

 

Strandpromenad och publicitet 

Den nya strandpromenaden längs Ullnasjöns västra strand som blev färdig i somras får nu lite reklam i 

den lilla lokaltidningen Täby Allehanda. De nämner att promenaden slutar vid Ullna Koloniträdgårds--

förening och upplyser även om södras brygga och våra bad- och fiskeregler. Vi kan således nog förvänta 

oss en lite större tillströmning av folk nästa säsong. Styrelsen vill därför påminna om att hela området 

omfattas av allemansrätten, inklusive bryggor och gångvägar. Undantaget är naturligtvis våra enskilda 

tomter, som är arrenderade och privata. Så länge besökare i övrigt inte uppträder störande eller bryter 

mot några regler så är alla välkomna. 
 

Årsstämma 2022 

Vårens årsstämma är planerad att hållas lördagen den 26 mars, klockan 10:00-12:00. Kallelse med mer 

information, inklusive möteslokal, skickas i god tid innan. 
 

Städdagar 2022 

I samråd med områdesansvariga så har nästa års städdagar planerats till följande datum: 

• Söndag 8 maj  - förtäring på Norra 

• Söndag 19 juni  - förtäring på Södra 

• Söndag 25 september  - förtäring på Södra 

Med det sagt ber jag att på styrelsens vägnar än en gång få önska er alla En God Jul och Ett Gott Nytt År! 

 

~ Jonas Molund, skribent och ledamot, stuga 8 
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