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ODLINGS- OCH ORDNINGSREGLER 
FÖR ODLINGSLOTTER 

 

 På en kolonilott om 100 kvm får det finnas: 

 1 växthus i huvudsak av glas på 6 kvm 

 1 redskapslåda med måtten 2x1x1 meter 
Du får: 

 och måste odla grönsaker och blommor på din odlingslott. 

 använda vattnet i kranarna till bevattning av din odling. 

 använda toaletten som är på plats på Lerbäcken i april.  

 parkera på den öppna ytan mellan områdena på Lerbäcken. 

 inte elda på området.   

 inte ha några andra byggnader eller staket på området. 

 inte slänga skräp på området. Allt skräp skall till återvinningsstationen. 

 inte låna ut din odlingslott till någon annan. 

 Inte överlåta din odlingslott till någon annan. 

 inte ha djur permanent på området, men du får gärna ta med dig ditt husdjur kopplat när 
du besöker din odlingslott. 

 Inte använda odlingslotten till upplags- eller avstjälpningsplats. 
 

I avfallsbehållarna får endast avfall från kolonilotterna kastas. 
 
Kolonilotten skall hållas i ett vårdat skick. Skräp och dylikt skall bortforslas. 

Alla måste följa dessa regler för att vi skall trivas och för att området skall få vara kvar. 
Den som inte följer dessa regler riskerar att bli av med sin odlingslott. 
 
Välkommen till en ny och trevlig odlingssäsong 
 

Vårarbete/städning 
Arbetet på odlingslotten skall varje år påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak  
iordningställd och städad den 15 juni. 
 
Vattenavstängning 
Vattnet kommer att stängas av på samtliga odlingsområden i vecka 42. 
 
Höststädning 
Tänk på att höststäda din odlingslott inför vintern. Allt skräp ska tas bort 
Glöm ej att även rensa ogräs utanför din odlingslott. 
 
Besiktningar 
Vi genomför vår- och höstbesiktningar på våra odlingsområden och kontrollerar så att 
odlingslotterna är städade, och att reglerna efterföljs. 
 


