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Föreningen Råcksta Fritidsträdgårdars ordningsföreskrifter
Fastställda på föreningens årsmöte 24/3 2018
1.

Medlem kan uteslutas: om avgifter inte erlagts en månad efter förfallodagen, om medlem
ej följer ordningsföreskrifter eller stadgar.

2.

Odlingslotten är avsedd för odling av grönsaker, blommor och bärbuskar. Gräsmatta eller
plats för sittgrupp får inte uppta mer än 15% av den totala lottytan.

3.

Föreningen är miljödiplomerad och alla medlemmar ansvarar enskilt för att odla
ekologisk, utnyttja resurser effektivt och minimera användningen av ändliga resurser
samt värna naturens mångfald och kretslopp.

4.

Vårarbetet skall börjas i så god tid att lotten i huvudsak är iordningställd, städad och
odlingen påbörjad innan den 1 juni.

5.

Den upplåtna lotten skall skötas på ett sådant sätt att den ger ett välvårdat intryck. Lotten
skall hållas fri från ogräs. Gångar runt lotten skall hållas i vårdat skick, fria från
överhängande växter och ogräs.

6.

Blast, gräsklipp, ogräs och liknande skall komposteras på den egna lotten.

7.

Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp eller avfall.

8.

Jord eller ogräs från den egna lotten får ej föras utanför lottens gränser

9.

Vattning får inte ske med spridare mellan 09:00 och 16:00 pga. betydande avdunstning.
Vattentunnor måste täckas.

10. Kompost, redskapslåda eller växter får inte vara närmare än 50cm från staketet. Även
området närmast och under staketet, skall hållas fri från ogräs av medlemmen som
arrenderar lotten intill staketet.
11. Spaljé för växter, buskar och andra höga växter får inte placeras så att angränsande lotter
skuggas eller får betydande inväxt av rotsystem.
12. Allvarliga växtskadegörare som vinbärsgallkvalster, jordgubbskvalster, klumprotssjuka
på kål, potatiscystnematod (potatisål) och lökbladsmögel m fl skall anmälas till styrelsen
som efter samråd med sakkunnig beslutar om lämpliga åtgärder.
13. Du får endast använda lämplig, godkänd och statsplomberad sättpotatis som utsäde. Du
kan få rekommenderat lämpliga sorter av odlingsrådgivare.
14. På lotten får inga andra byggnationer uppföras utom en pergola. Innan pergolan påbörjas
skall lottägaren ansöka om tillstånd från styrelsen och följa särskilda riktlinjer.
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15. Lotten får inte inhägnas. Enda tillåtnas skydd mot vilda djur är Allox rådjursnät, som
skall monteras på ett lämpligt sätt så att det ej syns mer än nödvändigt. Följ i första hand
tillverkarens riktlinjer.
16. Grillning är endast tillåten på den egna lotten och på föreningens iordninggjorda
rastplatser. Grilla med hänsyn och respekt för andra. Använd endast miljövänligt
tändmedel som tändpapper och T-gul biogel.
17. Lottägaren ansvarar för att barn och besökare följer ordningsreglerna, endast går på
gångar, inte stör, springer runt eller plockar något från andras lotter.
18. Hundar skall hållas kopplade inom området.
19. Medlemmen i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till en
annan person utan styrelsens skriftliga medgivande.
20. Inga lotter får utan styrelsebeslut tilldelas odlare som redan har en lott.
21. Delaktighet på två städdagar eller städavgift är obligatoriskt för alla medlemmar.
22. Om du blir långvarigt sjuk eller reser bort en längre tid skall du meddela styrelsen.
23. När du sagt upp ditt arrende skriftligt skall du gräva och städa lotten före den 31
december. Meddela styrelsen om du ämnar lämna lotten innan, så att en ny arrendator får
möjlighet att tillträda arrendet så fort som möjligt.
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