Caller S:t Hans, Haga, S:t Manslyckan, Tappan och Glantan

Regler for bebyggelse pa koloniomrade
Bygglov kravs inte for uppforande eller om- och tillbyggnad av hus pS
kolonilott savida nedanstaertde regler foljs samt fdrenmgens styrelse godka'nner
forslaget. Underiag for situations pi an erhalles pa begaran fran park- och
naturkontoret.
Av lott fir 1/10 bebyggas, dock hogsl 30 m 2 inklusJve skarmtak.
Harutdver fir hobbyvaxthus uppforas,

Storlek

I djurkoloniomra'det Glantan och pa Brevduvefarmen far 60 m 2 av lott bebyggas,
dock hdgst 30 m 2 koJonistuga.
Byggnad bor placeras 2,0 meter frin iottgrans. I omraden dar byggnaderna av
tradition placerats inom viss del av lott bor ny byggnad piaceras pa samma sart,
till exempel i bakre lottgrans, se a'ven brandkrav.

Placermg

Ny byggnad fir inte piaceras pa lednings- och arinat omrade som inte far
bebyggas, se park- och naturkontorets situationsplao och detaijplan.
Hdjd

Byggnads hojd far vara hogs 2,7 meter (seskissen).

Utformning

Trapanel ska anvandas sgm fasadmatenal, Hus bor utfo.rm.as med sadeltak, som
beJaggs med papp eljer tegel. Sarskild omsorg bor agnas detaljer till exempeJ
verandor ocb staket. Traditionella farger bor anvandas.

Vattenanslutning

Fast anslutning til) vattenledning fir endast ske vid vattenposterna
Anslutntngen ska vara besiktningsbar.

Brandkrav

Anordnande av eldstad provas genom bygglov/bygganmalan.
Om byggnad piaceras narmare grans an 2,0 meter ska vagg, pa grund av risk for
brandspridrung, utfdras i EJ30-konstruktion.
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US:

Alt 1

Stomme av trdreglar 45x95 mm pa hdgst cc 600 mm avstand med
stenu/lsisolering emellan och 12 mm bekladnadsskiva pa insida
samt -19 mm sponiad frdpanel pa uisida

Alt 2

Stomme av trdreglar 45^70 mm pa hdgst cc 600 mm avstand.
24 mm bekladnadsskiva pa insida.
12 mm bekladnadsskiva och 19 mm spontad irdpanelpa utsida.

Gemensamma
Byggnader

Bygglov kravs for gemensamma byggnader samt for plank och mur i grans mot
gata eller park.

Litteratur

Litteratur, som rekommenderas och fin/is att la'sa pastadsbyggnadskontoret:
"Kolomtradgardar och odlmgslotter - planenng, utformnmg, upplStelse" utgiven
av Statens planverk.
"Kolomtradgardar i Lund 1969" av Y Melander, I och U Stenlund
"Minnesskrift Lunds stads kolomtradgardar 1905-1924".

