
FINNSTA KOLONIFÖRENINGS ORDNINGSREGLER 2022

Föreningens syfte enligt stadgarna är att främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av 
trädgårdskolonister och till gagn för medlemmarna och det allmänna upprätthålla god ordning inom 
koloniträdgårdsområdet. Styrelsen har därför beslutat om följande ordningsregler utöver de regler som redan
beslutats i stadgarna eller som framgår av nyttjanderättsavtalet.

EN GOD ORDNING I OMRÅDET
Medlemmen har ansvar för att det råder en god ordning på och runt kolonilotten. Skräp, t ex plast, virke och 
trasiga möbler, ska omgående fraktas bort av medlemmen. Om så ej sker trots uppmaning därom föreligger 
skäl för uppsägning av avtalet. Allt ogräs på lotten måste tas bort innan det börjar blomma.

 DET ÄR EJ TILLÅTET
• att tippa något utanför den egna kolonilotten 
• att ta något från andra kolonilotter utan lov (gäller även sk smakprov)  
• att rengöra något i vattentunnorna 
• att överlåta kolonilotten till annan
• att använda starkare bekämpningsmedel än klass 3
• att använda snören som markering runt lottens gränser

Många kolonilotter har försetts med tunna snören runt lotterna. Det har dock förekommit att rådjur 
fastnat i snörena, som därmed blir en risk för viltet i trakten. Styrelsen har därför beslutat att dessa 
”snörstaket” inte längre är tillåtna.

BYGGNATIONER
Enligt punkten 8 i avtalet ska all byggnation på kolonilotten först godkännas av styrelsen. Till byggnation 
räknas uppförande av fasta sittplatser, staket, växthus etc. Innan arbetet påbörjas ska ritning och beskrivning
av åtgärden lämnas in till styrelsen, vars beslut ska avvaktas innan byggnationen får påbörjas. 

ARBETSDAGAR
Föreningen anordnar ett antal gemensamma arbetsdagar per år. Medlemmarnas arbetsinsatser på 
arbetsdagarna är viktiga. Styrelsen vädjar därför till medlemmarna att om möjligt ställa upp och göra en 
insats allt efter förmåga. I gengäld bjuder styrelsen på mat / fika och trevlig samvaro och så får vi ett 
koloniområde som vi kan trivas med och vara stolta över.

VATTNING
Var sparsamma med vattnet. Vid torka är det bättre att vattna rejält ett par gånger i veckan morgon eller kväll
än att skvätta varje dag. Medlem  får använda vattenslang max en timme per dag och den bör ej lämnas 
obevakad av medlemmen. Medlem med vattenkanna har företräde framför den som använder slang. Tunnan
ska lämnas nästan full med vatten efter avslutad vattning. Se till att vattenledningarna alltid ligger väl synliga.
Alla fel på vattensystemet ska snarast anmälas till styrelsen.

FÖRENINGENS SKOTTKÄRROR, JORDFRÄS, TRIMMER OCH GRÄSKLIPPARE 
Föreningen tillhandahåller ett antal skottkärror, trimmer och bensingräsklippare för medlemmarnas behov på 
kolonilotterna och för klippning av gångarna runt dessa. Skottkärrorna förvaras vid bodarna och ska efter 
användning snarast ställas tillbaka dit. Medlem kan låna jordfräs gratis för max en timme per lott.
För åtkomst av trimmer, gräsklippare och jordfräs ska någon i styrelsen kontaktas.

BILKÖRNING 
Bilkörning inom koloniområdet är tillåtet endast för rörelsehindrade och för transport av t ex gödsel, sand, 
jord och virke. För öppning av vägbom, kontakta någon i styrelsen.
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