ORDNINGSREGLER FÖR LOTTINNEHAVARE INOM
KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN JORDGUBBEN, KALMAR
1. Kolonilotten skall skötas så att den ger ett snyggt och tilltalande intryck. Ogräs skall hållas
efter så att fröbildning och spridning förhindras.
2. Vägen utanför lotten skall hållas ren och fri från ogräs.
3. Staketstolpar med gunnebostängsel, grindar etc. för lottens inhägnad skall underhållas och
ersättas med nya material där så behövs och bekostas av lottinnehavaren själv.
4. Tillbyggnader, växthus, redskapsförråd mm. får uppföras endast efter anmälan till
styrelsen.
5. Av arbetsschemat på förrådshuset framgår vilka uppgifter varje lottinnehavare har att
utföra. Den som utför toalettstädning skall ha daglig tillsyn samt också torka dörrarna till
toaletterna. Den som har hand om gräsklippning, flaggan och containern med
hushållssopor skall sätta ut containern på Kolonigatan, spola ur containern när den är
tömd, samt dra in den på sin plats. Tänk på att ni kan ha mer än en flaggdag under er
period.
6. Den skötseluppgift som varje lott är tilldelad skall utföras även under perioderna mellan
städdagarna och inte bara under dessa.
7. När ni lägger hushållssopor i containern se till att locket är stängt så att inte fåglar och
andra djur kommer åt innehållet.
8. Motorfordonstrafik är förbjuden inom området. Detta gäller även mopeder. Dispens
medges dock för tyngre laster som vid ut- och hemtransport vid flyttning etc.
9. Överlåtelse av trädgårdslott får endast ske till person som av styrelsen godtas som medlem
av föreningen. Det pris som lotten vid överlåtelsen betingar skall ovillkorligen
underställas styrelsens prövning.
10. Uthyrning av kolonistugor är förbjuden enligt stadgarna. Dock medges utbyte mellan
olika koloniföreningar inom Sverige.
11. Skulle någon av ovanstående punkter inte åtlydas av lottinnehavaren äger styrelsen rätt att
häva arrendeavtalet med omedelbar verkan. Dock skall först skriftliga anmärkningar
tillsändas lottinnehavaren.
12. Nya medlemmar skall till föreningen betala inträdesavgift, f. n. 800:- kronor.
13. Vattenförbrukningen är en gemensam kostnad. Vattna därför med måtta och detta gäller
framför allt när vattenspridare användes.
14. Pooler och studsmattor är inte tillåtna på koloniområdet.

