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Förhållningsregler och allmän information  
för Anderstorps koloniförening 
 
Förhållningsreglerna syftar till att skapa trivsel på kolonilottsområdet och att lotterna hålls i ett 
vårdat skick. 
 
Kom ihåg 
Medlem är skyldig att rätta sig efter föreningens stadgar och nedanstående förhållningsregler. 
 

 
1. Föreningen avråder från anläggande av häck, uppsättande av snören eller dylikt och 

staketbyggen. Spaljéer för växter och liknande skall smälta in i miljön och får inte 
medföra några hinder för andra kolonister. 
 
Om medlem vill skydda sina odlingar mot harar och andra djur, tänk på följande;  
 
• En ansökan om tillstånd att inhägna lotten görs hos styrelsen 
• Staketet får inte skugga tomtgrannens odlingar. 
• Kom överens med grannen inför byggen på tomtgränsen.  
• Byggnationen får inte försvåra gräsklippning och annan skötsel av ytorna runt 
 omkring, så undvik uppsättning av snören och band som man kan snubbla på 
 eller som fastnar i gräsklipparen. 
• Sträva efter att det ska se prydligt och diskret ut. 
 

2. Vid nyplantering ska buskar planteras så långt in på lotten att man inte behöver gå in på 
grannens lott vid bärplockning. Vi planterar inte träd. Vi planterar inte heller buskar som 
blir höga och som skymmer sol för grannarna. 

 

3. Permanenta byggprojekt som t ex altandäck ska placeras så att inte grannen störs. 

 
4. Gångarna ska hållas fria från jord, sten, uthängande kvistar och avfall som kan skada 

gräsklippare och andra redskap. 

 
5. Medlem bygger inte förråd, växthus eller stuga på odlingslotten men det är tillåtet att ha 

en lägre redskapslåda. 

 
6. Invasiva växter ska enligt nya EU-direktiv inte finnas på området. Växtavfallet kommer att 

samlas upp och brännas alternativt köras bort. 

 
7. Vanligt ogräs/växtavfall läggs på den gemensamma komposten, som är markerad med 

innevarande år. Ris, kvistar, grenar och bräder lämnas på anvisad brännplats. 
Föreningen uppmuntrar till att hålla komposteringen på sin egen lott. 

 
8. Vi undviker växtgifter i jorden och använder gärna miljövänliga material vid val av 

markduk, fiberduk o dyl.  

 
9. Alla tar hem sina sopor. Detta inkluderar trasiga redskap samt uttjänta pallkragar eller 

impregnerat virke. Lämna inte heller plast, täckduk, färg eller metallrester på 
odlingslotten. 

 
10. Föreningens kärror och verktyg/redskap ska återställas rengjorda och i gott skick. 

Rengöring av verktyg, grönsaker och händer sker inte i vattentunnorna! Detta för att 
förhindra spridning av jordsjukdomar. 
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11. Medlem eldar inte på odlingslotten. Särskild brännhög finns utmärkt på området, som 

eldas på sista arbetsdagen/säsongsavslutningen. 

 
12. Odlingslott överlåts inte utan styrelsens medgivande. Eventuell plantering medföljer 

odlingslotten om inte förre medlemmen gör anspråk på den. Växterna ska tas bort inom 
två veckor. 

 

13. Vi kommer på gemensamma arbetsdagar för att tillsammans hålla området fint. Det finns 
varierande uppgifter så att alla ska kunna vara med. 
 

14. Medlem smakar inte eller plockar bär, grönsaker m.m. från andras odlingslotter. 

 
15. På outhyrda odlingslotter får t.ex. bär plockas efter kontakt med styrelsen för att 

säkerställa att odlingslotten är outhyrd. 

 
16. Från outhyrda odlingslotter får buskar/blommor flyttas till egen odlingslott efter kontakt med 

styrelsen. Detta för att säkerställa att lotten inte är uthyrd eller om det finns planer att flytta 
växter till någon av föreningens gemensamma lotter. Om växter tas från outhyrd lott, var 
vänlig fyll igen gropen efteråt!  

 
17. Husdjur ska vara kopplade på området. 

 
18. Endast motorfordon med tillstånd av styrelsen får köras inom området. Vid behov av 

transport meddelar man styrelsen för att få tillåtelse.  

 
Allmän information  

• Vi hjälps åt och tar gemensamt ansvar för att upprätthålla och påminna varandra om 
satta regler.  

• Den som vill får hämta jord från den gemensamma komposten. Däremot kan 
jordsmitta och oönskade ogräs finnas. 

• Tänk på att vissa buskar som anses låga kan bli höga då jorden på området är 
mycket bördig. 

• Jordfräsen kan lånas ut efter kontakt och godkännande av någon i styrelsen. 
Betalningen swishas/betalas sedan till kassören/ordföranden. 

• För att undvika skadedjur på området får intilliggande outhyrda odlingslotter klippas 
av den medlem som känner för det. 

• Växtskadegörare som vinbärsgallkvalster, jordgubbskvalster, klumprotssjuka, 
potatiscystnematod (potatisål) m fl ska meddelas till styrelsen.  

• Vill du ha tillgång till årets kod för vattenpåfyllning behöver du delta i en vattenkurs vid 
någon av säsongens arbetsdagar/arbetskvällar.  

• Styrelsen har det yttersta ansvaret för att upprätthålla ordning, bjuda in till 
gemensamma träffar och utveckla området. Styrelsens arbete är frivilligt och utan 
ersättning. Styrelsen tar tacksamt emot tips och idéer och med ditt engagemang 
utvecklas området ännu mer 

• Skriftliga förslag och motioner kan lämnas i idélådan som finns uppsatt på 
maskinförrådet. 


