GENERELLA ORDNINGSREGLER FOR KOLONI- OCH ODLINGSLOTTER
Kolom
- Arrendeloften far ej anvandas till upplags- elJer avstjalpningsplats.
- Byggnad pa arrendelotten far ej anvandas till stadigvarande bostad och far tinder
inga lorhallanden bebos under tiden den 1 oktober till den 1 apnl.
- Arrendeiotten far mhagnas med hack eller staket av hogst 1 meters hojd raellan lottema
oeh 1,30 m mot gang, med undantag av koloniomradets avgransnmg utat mot exempelvis
park- och gatumark.
Taggtradsstangsel far ej uppforas.
- Jorden skall brukas omsorgsfullt och hallas i vardat skick.. Angransande gaiigar skail
hallas rena och snygga.
- Trad far ej planteras narmare arrendelottens grans an 2 meter och ej narmare vag
an 3 meter. Hack far ej planteras i granslmjen till angransande kolonilott utan
innehavarens samtycke. Trad och buskar far inte tiliatas vaxamt over gang eller
in pa annankoloniiott. Hogvaxande trad far ej planteras.
- Hushallsavfall. bortfores till darfor avsedda karl, som finns tillganghga mom omradet
1 apnl - 31 oktober.
- Tradgardsav.fa.il bortfores till omradets gemensamma kompostanlaggning altemativt
komposterrng pa den egnadotten.
- Grovavfall hanvisas till komrnunens atervmnmgscentraier.
- Cykelaknmg och bollspel far endast aga rum pa plats somjordagaren eller koloniomradets styrelse anvisar.
- Kolomomradet skall halias oppet och vaia tillgangligt for allrnanheten daghd under
tiden den 1 maj till den 3 1 augustn Under ovnga tider far grmdama hallas lasta.
- Losa hundar far ej vistas pa de gemensamma ytorna mom koloniomradet.
Odlingslott
- Arrendelotten far ej anvandas till upplags- eller avstjalpningsplats.
- Arrendelotten far inhagnas med hack eller staket av hdgst 1 meters hojd.
Taggtradsstangsel far ej uppforas.
- forden skall brukas omsorgsfullt och hallas i vardat skick. Angransande gangar
och planteringar skall hallas rena och snygga.
- Trad far ej planteras narmare arrendelottens grans an 2 meter och ej narmare vag
an 3 meter. Hack far ej planteras i granslmjen till angransande odlmgslott utan
innehavarens samtycke. Trad och buskar far inte tiliatas vaxa ut over gang eller
in pa annan odlmgslott. Hogvaxande trad far ej planteras.
- Hushallsavfall bortfores genom arrendatorns forsorg.
- Redskapslada, kompostbehallare samt drivbank och dylikt far uppforas td en hdjd
av hogst 1,3 meter. Anlaggnmgen skail ha sadan utformnmg och farg att den passar
m i omgivande miljo.
- Tradgardsavfall bortfores till omradets gemensamma kompostanlaggning dar sadan
flans altemahvt kompostenng pa den egna lotten.
- Grovavfall hanvisas till komrnunens atervmmngscentraler
- Cykelaknmg och bollspel far inte aga rum mom odlmgsomradet

