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Så har ännu en sommar sprungit förbi. Det är redan
september och alla upplevelser och härliga stunder är
redan vackra minnen. Det har byggts, renoverats,
planterats, såtts och skördats. Nya medlemmar har
tagit de första stegen mot att skapa sin egen oas,

samtidigt som rutinerade
kolonister skördat och ansat ett
sedan länge uppvuxet litet
ekosystem.
Vi fick en alldeles fantastisk
midsommar med 30 grader
varmt. På norras allmänning fick undertecknad förmånen att spela gitarr ihop
med våra eminenta folkmusiker Ulla Olsson och Clara Norberg Averbo samt 
Claras son Ale, medan några tappra deltagare dansade runt 
midsommarstången i den tryckande värmen.
I juli anordnades även på norra ”Vrålfikats dag” för andra året i rad, initierat 

av ”halvnorrbottningen” Pernilla Broo. Vädret var inte på sitt bästa humör men en handfull sötsug-
na kolonister dök ändå upp och delade med sig och tog del av det dignande utbudet av bakverk. 
Och den 12 augusti anordnade väninnorna Eva Rask 
och Christine Nordström en kräftskiva på norra. 
Det var fin uppslutning och alla som var där njöt i fulla 
drag av trevligt umgänge, goda smaker, sång och 
härligt väder. Senare i augusti var det dags för Pernilla 
Broo att återigen stå som initiativtagerska till 
årets surströmmingsfest. Ett femtontal personer 
slöt upp på norras allmänning och tog del av den 
legendariska delikatessen. 

Möte med kommunen

Måndagen den 15 augusti kom så äntligen två representanter från Täby kommun för att träffa 
styrelsen och diskutera föreningens avstängda komposter. Tomas Ragnell är gruppledare för miljö- 
och hållbarhetsplanering och Yolanda Karlsson är ekolog. Vi gick tillsammans till norras och södras 
komposter för att tillsammans få en bild av läget.
Det var ett mycket trevligt, avspänt och givande möte. Tomas och Yolanda tycker att området är 
mycket vackert och de uttryckte en viss förståelse för hur komposterna under åren utvecklats till 
mer av en dumpningsplats, snarare än faktiska funktionella komposter.
Men samtidigt finns en verklighet att förhålla sig till. Vad vi sysslat med under åren är olagligt. Läget
är värst på norra. Den dumpningsplatsen är nu helt övervuxen och det finns dessutom massor med
jättebalsaminer, vilket är en invasiv art som ska bekämpas och slängas i särskilda containrar på 
återvinningscentralen för att förhindra ytterligare spridning. Utöver detta finns där som bekant 
resultatet av flera års dumpning av allt från gräs-, busk- och trädklipp till gamla buskar, växter, 
fallfrukt sly, vass osv. På södra är läget inte lika illa och där har man på senaste städdagen 
dessutom gjort ett fint jobb med att röja ihop några prydliga högar.
Men faktum kvarstår: Bägge platserna måste återställas i ursprungligt skick. Tomas och Yolanda 
var tillmötesgående nog att inse att detta kommer att ta lång tid, sannolikt flera år. Men det ska 
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göras. Och det är vi i Ullna Koloniträdgårdsförening som ska göra det, på ett eller annat sätt. Hur 
detta arbete ska planeras, organiseras och finansieras är något styrelsen tittar på. Vi återkommer 
med mer info så snart vi jobbat fram en plan. 

Lagar och definitioner

För att alla medlemmar ska ha en gemensam
och korrekt uppfattning om vad som faktiskt
gäller så bad vi Tomas Ragnell att skriva en kort
text till oss med information om trädgårdsavfall,
komposter och invasiva arter. Så här skrev han:

”Trädgårdsavfall klassas som avfall och
tippning/dumpning är inte tillåtet varken i vatten
eller på land. Att dumpa trädgårdsavfall i naturen
räknas som nedskräpning och är ett miljöbrott
enligt miljöbalken. Dumpat trädgårdsavfall kan
exempelvis leda till övergödning, skadedjurs-
problem och spridning av invasiva arter.

Med kompostering menas: En ordnad hög av jord och förmultningsbara ämnen som efter en tid kan 
användas som gödsel eller jord.

Det är förbjudet att hålla växtarter som av EU klassas som invasiva främmande arter. Det gäller både 
kommuner och privata fastighetsägare. En fastighetsägare som har kännedom om att en invasiv art 
på EU-förteckningen växer på fastigheten är enligt lag skyldig att bekämpa arten. Samma skyldighet 
gäller för den som förfogar över en fastighet genom nyttjanderätt.
Eftersom kostnaden för bekämpningsåtgärder är stor är det viktigt att förhindra att invasiva arter 
etablerar sig och bekämpa nya förekomster i ett tidigt skede.”

Viktig städdag

Vad ska vi då ha istället för dagens avstängda platser? På mötet förde styrelsen fram ett förslag 
som Tomas och Yolanda tyckte lät acceptabelt. Detta förslag kommer att offentliggöras per mejl 
några dagar innan städdagen den 25 september. Denna städdag är extra viktig då den blir ett 
första gemensamt steg första mot ett nytt kapitel i vår fina förening. Du som har möjlighet, kom dit
med en grep och ditt bästa humör så tar vi ett nytt tag om vårt kära Ullna!
Ett nytt UllnaNytt kommer senare i höst och då gör vi en första utvärdering av städdagen och 
vägen framåt.

Med detta sagt vill vi i styrelsen önska alla en fortsatt vacker och trevlig höst.

~ Jonas Molund
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