FÖRENINGEN ENSKEDE GÅRDS KOLONITRÄDGÅRDAR
Ordningsregler för området 2020-01-19
1.Tider för kolonilottens skötsel
Kolonilotten ska vara iordningställd i brukbart skick senast den 15/6 och städad senast den 1/12.
Vattnet släpps på i mitten av april och stängs av i slutet av oktober.

2. Lån av redskap
Medlem får ur redskapsboden låna befintliga verktyg och redskap ur redskapsboden.
Nyckel till bodens lilla förråd har medlemmar i styrelsen, om någon önskar låna spett, verktyg mm.
Lånade redskap ska efter användandet rengöras och ställas/ hängas tillbaka på sin plats.

3.Eldning
Eldning sker gemensamt en gång per år (f n vecka 18) men ej på egen lott. Grillning är tillåten och
ska ha skydd mot glödspridning och att rök inte stör omgivningen.
Eld som inte brunnit ut får inte lämnas utan tillsyn.

4. Information
Medlem har skyldighet att läsa lokala regler, arrendekontrakt, utskick och anslag från styrelse och
förbund.

5.Yttre skötsel
Medlem är skyldig att 30 cm runt om, in på den egna lotten, hålla fritt så att framkomlighet med
vattenslang, skottkärra o.d kan ske obehindrat. Allmänna gånger mellan lotterna ska vara 60 cm
breda och vara sådda med gräs. Grannar får komma överens om klippningen.
Medlem är skyldig att hacka och rensa intilliggande grusgångar, ansvaret delas med grannen mitt
emot.
Invasiva ( ej ursprungliga ) växter ska hållas efter så att de inte sprider sig eller på anmodan tas
bort.
Gränsmarkeringar som markerar lottens gränser får inte flyttas utan styrelsens medgivande.

6. Kompostering
Alla lotter odlas ekologiskt, dvs. med växelbruk, jordförbättring med kompost och naturgödsel.
Kompostering ska ske enbart på en egna lotten, nergrävd eller på särskild plats innanför gräns- eller
grusgång.

7. Konstgödsel
Konstgödsel, giftiga och kemiska ej nedbrytbara bekämpningsmedel (t.ex. Blåkorn och Round up)
är absolut förbjudet att använda på området.

8. Vattning
Punktbevattning ska ske med slang, kanna, droppslang eller rotvattnare. Bevattning med spridare
vid varmt väder är tillåten före kl 10.00 och efter 16.00 på grund av den starka avdunstningen under
dagtid. Spridare får ej lämnas utan tillsyn.
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9. Träd
Träd får varken planteras eller avverkas på området utan styrelsens medgivande.

10. Inhägnad
Inhägnad får förekomma i form av en låg sarg (20 cm) men däremot inte i form av staket och/eller
grind. Häck ska godkännas av styrelsen. Växtlighet ska hägnas in med t ex stolpar och ståltråd eller
läkt i den mån som behövs för att upprätthålla framkomlighet på gräns- och grusgångar.

11. Anläggningar
Uppförande av anläggningar ska godkännas på förhand av styrelsen. Önskemål om sådana ska
lämnas skriftligen till styrelsen som ger ett skriftligt svar. Vid bedömningen tas hänsyn till
kommunens riktlinjer.
Växtstöd, pergola och liknande ska vara fristående (ej sammanbyggda). Växtstöd eller liknande får
ha en höjd på upp till 1,5 meter (för pergola gäller höjd 1,8m) och en yta på upp till 6
kvadratmeter. Avtagbart tak får förekomma med däremot inte väggar.(Detta är justerat för att
samstämma med regler i markägaren Sth stad)
Växthus får endast förekomma under odlingssäsongen (1 mars - 31 okt) och får vara upp till 1.5
meter högt och ha en yta på upp till 5 kvadratmeter.
Enkla, fristående växtstöd eller inhägnader för växtlighet enl punkt 10 får uppföras i rimlig
omfattning utan styrelsens godkännande.
Styrelsen kan dock i efterhand bedöma att omfattningen är orimlig, vilket då ska åtgärdas.

12. Hundar ska vara kopplade inom hela området, även på egen lott.
13. Det är absolut förbjudet att gå in på annans lott och förstöra grödor eller
installationer.
Ordningsregler ovan är godkända på årsmöte 2020 01 20.
Jag har idag tagit del av föreningens ordningsregler och har förstått i sin helhet vad de innebär och
jag har mottagit ett exemplar av dessa.
Ort o datum
_______________________________

_______________________________
Namn

_______________________________
Namnförtydligande
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