
ORDNINGSREGLER 
Närlunda Koloniförening 

För allas gemensamma trivsel inom området. 

  Bilkörning inom området skall ske med försiktighet! Maximalt tillåten hastighet är 10 km/tim. 
Bilar får under inga omständigheter stå parkerade i gångarna eller på gräsmattor. Brand -och 
utrymningsvägar! Omedelbart efter i- och/eller urlastning skall fordonet köras bort från området. 
Vid överträdelse kan fordonet komma att bogseras från platsen på kolonistens bekostnad. 

    Cyklar, mopeder o. dyl. får inte stå uppställda i gångarna. 

Bevattning med slang får endast ske under följande tider: 08.00 – 09.30 och 18.00 – 22.00 
Vattenspridare får inte användas för bevattning! 
Barnpooler får inte rymma mer än 200 liter vatten. 

 
Elektricitet från stolparna i gångarna får endast användas vid enstaka tillfällen för byggnation, 
trädgårdsmaskiner mm. Efter anmälan till styrelsen och inbetalt elabonnemang. 

Om ström behövs för trädgårdsarbeten kan man abonnera på detta för 300 kronor/säsong. 
Strömmen är inte avsedd för kaffekokning, matlagning, radio etc. 

   Störande arbeten och högljudda aktiviteter skall alltid begränsas i görligaste mån. 
Normal verksamhet, som snickeri, gräsklippning, jordfräsning etc. får förekomma: 
under Vardagar 08.00 – 21.00, lördagar 09.00 – 18.00 samt Sön- och helgdagar 09.00 – 20.00. 
Visa alltid hänsyn till övriga kolonister! 

 Hundar skall alltid vara kopplade inom området och får inte vara med i klubbstugan. 

  Fågelskrämmor i form av drakar får inte sättas upp på området. 
Flygning med drönare är inte heller tillåten på området. 

  30 % av kolonilotten skall bestå av odling. 
Med odling avses såväl blommor, buskar och träd etc. som potatis, morötter mm. 
Observera att gräsmatta inte räknas som odling! 

   Det är varje kolonists skyldighet att hålla halva gången utanför tomten i ordning och fri från 
ogräs. OM kolonist efter påtalan från styrelsen inte åtgärdar sin del, kommer gången att rensas 
genom Föreningens försorg till en kostnad av 200:-/tim. (= minsta summa). 

 På grund av brandrisken är det inte tillåtet att bekämpa ogräs med ogräsbrännare. 
 

Sophantering och Containrar är en dyr utgift för oss!   
Klipp/Kapa/Såga/Vik ihop avfallet i så små delar som möjligt. Då får det plats mycket mer! 
Grovsopor (möbler, husgeråd, verktyg, målarburkar, krukor m.m.) måste ni själv transportera till 
lämplig sopstation utandför området. Kom också ihåg att vi källsorterar avfallet inom Närlunda 
koloniförening! 

   All kontakt med styrelsen skall ske via telefon (nummer enligt anslag) eller skriftligen via 

brevlådan vid klubbstugan. OBS! Inga besök direkt i deras kolonier! 

 
Kolonistuga får inte hyras ut! 
Om kolonistugan lånas ut till släkt eller vänner, får detta ske under maximalt 14 dagar/år 
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