
 

Ordningsregler för Kalvö koloniby 

Reviderade 190414 

1. Byggnader på koloniträdgårdslott ska vara uppförda enligt gällande bestämmel-
ser i arrendekontraktet och vårdas väl.  

 
2. Spaljéer för växter och liknande ska smälta väl in i miljön och får inte medföra 

några hinder för andra kolonister eller odlare. Redskapslådor, vattentunnor, 
inhägnader för komposter och liknande ska hållas vårdade. 

 
3. Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande 

lotterna orsakas besvär genom skuggning mm. 
 
4. Träd som växer på lotten får inte avverkas utan att föreningens styrelse har 

lämnat skriftligt medgivande (gäller inte fruktträd). 
 
5. Den upplåtna lotten (inkl. byggnader) ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett 

vårdat intryck. Odlingarna ska skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från 
ogräs, liksom gångar och allmänna ytor mellan olika lotter och vägar. Blast, ogräs 
och liknande ska samlas i kompost eller föras till anvisad plats. Lotten får inte till 
någon del användas till upplag för skräp. 

 
6. Inom lotten ska sällskapsdjur ha sådan tillsyn att andra kolonister och odlare inte 

utsätts för obehag. Hundar och katter ska vara kopplade utanför lotten och får 
inte gå fritt. 

 
7. Arbetet på lotten ska varje år påbörjas i så god tid att lotten i huvudsak iordning-

ställd och städad den 1 juni. Allvarliga växtskadegörare som vinbärsgallkvalster, 
jordgubbskvalster, klumprotssjuka på kål, potatiscystnematod (potatisål) m fl ska 
anmälas till styrelsen som efter samråd med sakkunnig beslutar om lämpliga 
åtgärder. Enbart växter som är resistenta mot ovanstående sjukdomar får köpas 
och planteras på lotten. 

 

8. Fallfrukt får inte ligga kvar på marken och locka till sig djur. Fallfrukt måste läggas 
i täckt kompost, grävas ner eller dumpas långt bort i skogen. År med ovanligt 
mycket frukt kan föreningen bistå men en avfallscontainer. 
 

9. Allt trädgårdsavfall läggs på komposten på ängen eller egen kompost. 
 

 



 

10.  Grövre grenar och brännbart material utom plast och impregnerat virke läggs på   
bålet. 

 
11. Glas, plast och metall körs bort från området. 

 
12.  Soptunnorna är avsedda för ”hushållsavfall”. 

 

13.  Eldning av avfall är inte tillåten på området. 
 

14.  Det får inte finnas några skräphögar eller större upplag på lotterna. 
 

15. Medlem får ur redskapsboden låna/hyra hjulhackor, jordfräs, eldriven häcksax 

och eldriven grästrimmer. Jordfräsen kostar 100 kr /gång - bensin ingår. 

Häcksax och grästrimmer kostar 50 kr/gång. Hjulhackorna är gratis. 

Medlemmarna i arbetslagen får gratis låna eldriven häcksax och eldriven 

grästrimmer, som en förmån. Lånade redskap skall efter användandet rengöras 

och ställas tillbaka på sin plats. Trasiga redskap anmäls till maskinansvarig. 

 
16. Medlem är skyldig att delta i föreningens gemensamma arbetsuppgifter som t ex 

städning av området, iordningställande av gångar, vägar, staket mm. 
 

17. Varje medlem ska delta på minst en arbetsdag per säsong. Medlem som helt 
uteblivit från arbetsdagarna kommer att debiteras 500 kr och får en faktura i 
slutet av säsongen. Medlem som av olika anledningar inte kan närvara på 
arbetsdagarna måste själv kontakta styrelsen och föreslå en egen aktivitet som 
kompenserar frånvaron. 

 
18. Medlem ska eftersträva att odla på ett ekologiskt riktigt sätt varvid användningen 

av så kallad konstgödsel bör undvikas. Enbart bekämpningsmedel som är tillåtna 
vid ekologisk odling får användas. 

 
19. Vattning ska ske med måtta. Det råder alltid bevattningsförbud på gräsmattor 

med undantag för nylagda/nysådda gräsmattor. 
 
20. Biltrafik inom koloniområde avrådes bestämt och är endast tillåten vid tunga 

transporter och till mycket låg hastighet (rätt hastighet = hastighetsmätaren rör 
sig inte). 

 
21. Gärdesparkering eller parkering inom området inte tillåten. Endast för på/av 

lastning. Undantag kan medges av styrelsen för vissa tillfällen eller 
omständigheter. 

 
22. Häckar får vara högst 180 cm höga och ska ansas regelbundet (för blommande 

häckar görs detta efter avslutad blomning) så de inte växer ut på gångvägar etc. 
 

 
 



23. Av föreningen utsedda representanter får inte nekas tillträde till tomt för att 
genomföra besiktningar mm. Föreningen ska dock meddela i förväg när detta 
kommer att ske. 

 
24. Varje medlem kan ha en medodlare som inte är medlem i föreningen. 

Medodlaren hjälper till med arbetet på lotten och kan/ska ersätta medlemmen på 
arbetsdagar. Medlemmen ansvar för att medodlaren får information om de regler 
som gäller på koloniområdet och får ta del av utskicken från styrelsen. Namnet 
på medodlaren måste anmälas till styrelsen och presenteras på ett infomöte. 
Medlemmen är fortfarande ytterst ansvarig när det gäller kostnader och avgifter 

vid ett medodlarkontrakt. 

Medlem som medvetet bryter mot dessa ordningsföreskrifter eller inte 
värnar om andra kolonister kan uteslutas ur föreningen och mister därmed 
arrenderätten till lotten. 
 


