SKÖTSEL, BYGGREGLER OCH LOKALA ORDNINGSREGLER
inom Hässelby Slotts Trädgårdsförening version 2018-09-24
Skötseln och odlingar på kolonilotten ska göras på ett sådant sätt att hela området är
ett tilltalande inslag i miljön för gäster som promenerar i området.
Odlingarna ska skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom gångar
mellan lotter. Lotten får inte användas till upplag för skräp.
Grusgångar ska hållas fria från ogräs.
Blast, ogräs och liknande komposteras eller transporteras bort. Avfall får ej lämnas
på området eller kastas på Hässelby slotts eller Stockholms stads mark utanför
koloniområdet.
Medlemmen är skyldig att hålla lotten i städat och vårdat skick under hela
odlingssäsongen. Arbetena på lotten ska påbörjas i så god tid att lotten i huvudsak
är iordningställd och vårarbetena ska vara avslutade den 15 juni.
Efter odlingssäsongen ska lotten städas upp före den 1 december.
Material som inte kan komposteras direkt flisas helst eller eldas upp under vecka 18.
Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna
orsakas besvär genom skuggning mm. Häckhöjden får vara maximalt 1,10 m mot
entrésidan.
Man får använda pallkragar/odlingslådor men de ska hållas i vårdat skick.
Grilla får man bara göra på den egna lotten om inte brandmyndigheterna har beslutat
om eldningsförbud.
Vatten
För bevattning har medlemmarna tillgång till vattenkranar inom området. Slangar får
man tillhandahålla med själv.
Tidpunkt för vattnets påslag på våren och avstängning på hösten meddelas på
anslagstavla och via e-post. Vattnet köper föreningen genom inkoppling på
Stockholms kommunala vattensystem.
Det är dyrt dricksvatten, som vi bör minimera användningen av. Punktbevattning bör
ske i största möjliga utsträckning. Vid vattning med spridare ska hänsyn tas till odlare
som använder samma tappställe. Bevattning på varma dagar bör ske på kvällen. Vid
bevattning på dagtid speciellt med spridare avdunstar stora delar av vattnet.
Tappställe och spridare får aldrig lämnas utan tillsyn.
TIPS. Använd mycket kompost som jordförbättrare och täck odlingen med ogräsklipp
eller löv då behöver du inte vattna så ofta.

Användning av gödning och jordförbättringsmedel.
För en god skörd fordras gödsel (ko, häst eller hönsgödsel, nässelvatten, guldvatten
(utspädd urin) alt. kravgödningsmedlet Biofer) och jordförbättringsmedel (kompost,
gröngödsling).
Blåkorn och dylikt med NKP bör undvikas. Likaså bör kemiska bekämpningsmedel
undvikas. Ogräsättika är godkänt ut miljösynpunkt. Det är lämpligt för
ogräsbekämpning på grusgångar även om det inte hjälper mot rotogräs som
maskrosor.
Vi är skyldiga att följa gällande lagar och bestämmelser inom miljöområdet. Det
betyder t.ex. att man inte får förorena marken, inte heller förvara sopor/matavfall på
lotten. Varje kolonist är ansvarig för att hålla rent och transportera bort avfall från
lotten.
Byggregler
På våra odlingslotter får man inte bygga någon fast anläggning. Man får inte heller
inhägna lotten med staket eller annat stängsel.
Den del av lotten som används som sittplats och för gräsmatta får vara på max 15
kvadratmeter. Träddäck får vara maximalt 15 kvadratmeter.
Man får bygga spaljé.
Spaljéer för växter och likande ska smälta väl in i miljön och får inte medföra några
hinder för andra kolonister.
Man får bygga en pergola.
På pergolan får man ha ett tak av tyg/väv som kan rullas av. Man får alltså inte bygga
ett permanent trätak.
Redskapslådor och inhägnader för komposter ska hållas vårdade och snyggt målade
i anvisad färg, som just ju är grönt motsvarande färgen nr 091 Granbarr som säljs på
Bauhaus.
Föreningen tillhandahåller grön färg till verktygslådor.
Lokala ordningsföreskrifter
Mot breda grusgångar ska det finnas en blomsterrabatt som är 120 cm bred. Den ska
ha en sedumkant mot breda grusgångar.

