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Allmänna ordningsregler
Koloniföreningen Fredriksdal Östra
Adressändring
Ändrad adress, mailadress
eller telefonnr ska meddelas
till föreningens kassör.
Arbetsplikt
Arbetsplikten är uppdelad på
5 tillfällen per år – 2 eller 3
timmar per gång - totalt 12
timmar. Om du inte gjort
minst 10 timmar debiteras
du 125 kr/tim.
Föreningens anslagstavlor
Anslagstavlor finns vid varje
grind och inne i klubbstugan.
De är till för din information!
Titta även på Hemsidan
www.fredriksdal-ostra.org
Medlemmars anslagstavla
Om du vill sälja/köpa något
etc. kan du sätta upp anslag
på tavlan som finns i gattet i
servicebyggnaden.
Bilkörning
Inom området får endast ske
i undantagsfall.
Byggnader
Byggnader av något slag får
inte uppföras eller förändras
förrän de godkänts av
styrelsen. Det gäller hus,
staket, plank etc.
Se separat anslag ang.
bygglov.
Dusch
Finns i servicebyggnaden
vid grind 2. Myntautomat.
Öppet april – oktober.
Försäkring
Föreningen har ingen
personförsäkring. Om du
skadar dig gäller din egen
försäkring.
Grindar
Stäng alltid grinden efter dig,
även vid korta besök.
Grind 2 hålls olåst kl 8 – 20
under juni - augusti.

Grönt avfall
Ogräsrens, häckklipp och
nedklippta grenar kan
läggas i containern vid
miljöstationen. Större buskar
och träd får du forsla bort
själv till sopstationen hos
NSR. Kolonist ska ha minst
en kompost på sin lott.
Gångar
Du ansvarar för att halva
gången mot din tomt är
ogräsfri. Obs! om du har en
tomt mot områdets yttre
gräns ansvarar du för hela
gången ända ut till staketet.
Husdjur
Husdjur ska hållas kopplade
inom området, egen lott
undantagen.
Hushållssopor
Kärl för hushållssopor finns i
miljöstationen vid grind 2.
Obs! vanliga regler för
källsortering gäller.
Förbjudet att ställa/lägga
ting utanför sopkärlen!
Häckar /växtlighet
Häckar och övrig växtlighet
får inte växa ut över
gångarna.
Kolonist
Kolonist är ansvarig för sin
familj och sina gäster
gentemot föreningens
bestämmelser.
Klubbstugan
Klubbstugan kan hyras. Boka i
kalendern i klubbstugan.
Se separat anslag.
Odlingskrav
Minst 30 % av din tomt ska
användas till odling av frukt,
grönsaker eller prydnadsväxter.
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Parkering
Parkering inom området är
tillåten klockan 18-09 vid
miljöstationen.
Saltning
All saltning under, vid och i
närheten av föreningens
häckar är strängeligen
förbjuden.
Stenkistor
BDT-vatten får inte ledas till
stenkista. Endast dagvatten
från takrännor och liknande
får ledas till stenkista.
Släp
Släp kan hyras under
säsongen april – oktober.
Boka på lista i gattet i
servicehuset.
Se separat anslag.
Stugnummer
Stugnummer skall finnas väl
synligt på hus eller grindar.
Avstängningskran för
vattnet till kolonilotterna finns
vid grind 1, i brunnen till
vänster om anslagstavlan.
Övernattning
Stuga får inte användas som
fast bostad eller nyttjas för
kommersiell verksamhet.
Stuga på kolonilott får inte
användas för övernattning
under perioden november –
mars.

