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Allmänna ordningsföreskrifter 

 

Solna stad har upplåtit mark till odlingslotter för att bereda boende inom kommunen tillfälle 

till rekreation och värdefull fritidssysselsättning. 

1. Genom att visa hänsyn mot varandra skall medlemmarna verka för en god stämning 

inom föreningen. 

2. Marken skall disponeras så att den utgör ett tilltalande inslag i miljön. De som har 

nyttjanderätt till kolonilotter måste i sin verksamhet ta hänsyn till att den sköts på ett 

ur miljösynpunkt ekologiskt riktigt sätt. 

3. Byggnad får inte uppföras på lotten. Avgränsningen av lott får vara max 20 cm hög 

och inte innebära fara eller olägenhet för andra. Mellan lotterna ska finnas 40 cm 

breda gångar, detta för att underlätta passage. 

4. Spaljé för växter och liknande kan sättas upp om det görs välordnat, smälter väl in i 

miljön och inte medför hinder eller olägenhet för grannar. 

5. Träd får ej planteras på odlingslotten. Buskar och andra högre växter får inte 

planteras så att omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning mm. Träd som 

växer på allmänningen får inte avverkas eller åverkas. Avverkning av träd beslutas av 

Solna stad. 

6. Den upplåtna lotten skall skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. 

Odlingarna ska skötas väl och hållas fria från ogräs och skräp. Blast, ogräs och 

liknande skall samlas i kompost eller föras till anvisad plats. Hushållsavfall, plast och 

liknande får ej läggas i kompost utan skall avlägsnas från området. 

7. Gång mellan olika lotter samt grusgång mellan lotterna skall hållas fria från ogräs av 

angränsande lottinnehavare. 

Gräsmattan inom varje kvarter sköts av lottinnehavarna i kvarteret. 

8.  Vattenhämtning, på- och avkoppling av slang ska göras så att marken nedanför och 

kring vattenposten inte blir vattendränkt. Den som vattnar med slang eller spridare 

får inte lämna dessa utan tillsyn, Den som vattnar med slang får inte disponera 

vattenposten så länge att andra hindras från att vattna. 

9. Arbetet på lotten skall varje år påbörjas i så god tid att lotten är ordningsställd och 

städad senast den 1 juni. Efter odlingssäsongen skall lotten städas upp före den 1 

november. Vändning av jorden rekommenderas däremot så sent som möjligt på 

hösten för att minimera riskerna för skadeinsekter. 



 

10.  De allmänna gräsmattorna och rabatterna sköts av alla medlemmar gemensamt. Det 

är tillåtet att plantera i de allmänna rabatterna, men inte för eget bruk, utan det blir 

till allas gemensamma användande. 

11. Allvarliga växtskadegörare som t.ex. vinbärsgallkvalster, jordgubbs- 

kvalster, klumprotssjuka på kål, potatiscystnematod (potatisål) m.fl. ska anmälas till 

styrelsen som efter samråd med sakkunnig beslutar om lämpliga åtgärder. 

12.  Föreningens gemensamma trädgårdsredskap och verktyg skall skötas väl och 

återlämnas rengjorda till redskapsboden dagligen efter brukandet. Det åligger den 

som åsamkat skada på redskapen att laga eller ersätta dem. 

13.  Eldning får endast ske i samråd med styrelsen. 

14.  Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom området skall djuret ha sådan tillsyn att 

andra kolonister inte utsätts för obehag. Hund ska vara kopplad. 

15.  Grillning är endast tillåten på föreningens grillplatser. 

16.  Ny medlem är skyldig att delta i föreningens introduktion för nya medlemmar. 

17.  Medlem skall eftersträva att odla på ett ekologiskt riktigt sätt. Kemiska 

bekämpningsmedel och konstgödsel är inte tillåtna inom området. 

18.  Medlem är skyldig att delta i föreningens gemensamma arbetsuppgifter. Detta 

innebär deltagande i vår- eller höststädning alternativt arbetsuppgifter som styrelsen 

anvisar. En avgift uttas om medlem inte deltagit. 

19.  Medlem i föreningen har inte rätt att överlåta lotten till annan person. Medlem har 

inte rätt att låta annan person bruka lotten utan styrelsens medgivande. 

20.  Medlem som bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan av styrelsen uteslutas ur 

föreningen och mister nyttjanderätten till sin lott. 

 


