
Hässelby Slotts Trädgårdsförening - Besiktningsmall 2020

I år kommer du att få några siffror i e-post som resultat från besiktning av din kolonilott. Här 
nedan ser du en tabell som visar vad siffrorna betyder. Det här är en förenkling av tidigare 
års protokoll då många haft svårt att ta emot och öppna de fotokopior som skickats.
OBS! Om du har godkänd besiktning blir det inte några siffror, bara godkänt!

Exempel:
Du får ett mail med besiktningsanmärkning 4, 12B och 23. Det betyder alltså att du (4) har 
för stor yta sittplats/trädäck/gräsmatta, (12B) har måttligt med ogräs i grusgångar som 
behöver rensas och (23) häcken runt lotten är för hög och måste klippas.

Regel Anmärkningar

1 Rabatt mot bred grusgång minst 120 cm 
bred.  

Mindre än 120 cm, bredda

2 Ogräs och eller fel växter i blomrabatten.
Godkänt: perenner, ettåriga växter, i 
begränsad omfattning ätbara växter om de
är vackra, t.ex. mynta, lavendel. Mindre 
buskar (ej bär) godkänns om de inte 
växter ut över sedumkant eller grusgång.

A växer ut över gångar eller sedumkant
B många felaktiga växter 
C en del felaktiga växter

3 Sedumkant mot breda grusgångar A för gles, plantera mer
B innehåller ogräs, behöver rensas
C behöver kantskäras

4 Sittplats/träddäck max 15 kvm samt 
gräsmatta max 15 kvm dvs 15+15 

Täcker för stor yta, måste minskas 

5 Spaljéer ska smälta väl in i miljön och får 
inte medföra några hinder för andra 
kolonister. Bör inte vara högre än 180 cm 

A spalje eller liknande behöver lagas
B spalje eller liknande för stor/hög, behöver 
åtgärdas

6 Spaljé får vara i ofärgat virke eller grönt.  Spalje eller liknande behöver målas eller 
skrapas

7 Växthus max 150 cm hög, yta högst 5 
kvm, tas ner före 1/12, upp i mars, (gäller
om byggt före 2010 inte tillåtet med nya 
växthus efter 2010)

Växthus har för stor yta/är för högt, behöver 
minskas till tillåtna proportioner

8 Byggnad eller annan anläggning får inte 
uppföras med undantag för pergola (gäller
from 2010, §3 medlemsavtalet) 

Byggnad ska avlägsnas

9 Pergola vara i ofärgat virke eller grönt, 
bör vara max 180 cm enl.  lokala ordn. 
föreskrifter 2020

A Pergola eller liknande behöver målas eller
skrapas
B Pergola eller liknande måste minskas i 
storlek

10 På pergolan får man ha ett tak av tyg/väv 
som kan rullas av.

Tak måste bytas till ett i tyg/väv som kan 
rullas av 

11 Träd, buskar och andra högre växter får 
inte planteras så att de omgivande lotterna
orsakas besvär genom skuggning mm.  
Riktmärke max 2 meter höga träd (inte 
för befintliga äppelträd)

Träd, buskar eller växter är för 
höga/besvärar andra lotter eller 
gemensamma utrymmen, måste åtgärdas 
(beskäras eller tas bort)



12 Ogräs ska rensas från grusgångar A Mycket, måste rensas
B Måttligt, måste rensas
C En del, måste rensas

13 För mycket ogräs i mellangång mellan 
lotter

Måste rensas

14 Skräpigt på lotten, upplag för skräp. A Mycket, måste rensas
B Måttligt, måste rensas
C En del, måste rensas

15 Blast/ogräs ska samlas i 
kompost/komposthög eller grävas ned.

Utspritt, måste samlas, köras till Lövsta 
återvinningscentral eller grävas ned på egna 
lotten

16 Inhägnader för kompost ska hållas 
vårdade, vara grön eller svart 

Inhägnad ej i svart eller grönt, alternativt 
flagande färg. Ska målas, bytas ut eller tas 
bort.

17 Redskapslåda ska hållas vårdad /målad i 
anvisad färg (grön)

A Behöver målas
B Behöver lagas (kontakta 
materialansvarig för hjälp)

18 Pallkragar/odlingslådor ska hållas 
vårdade och vara omålade, svarta eller 
gröna.

A Behöver målas eller skrapas
B Behöver lagas eller tas bort

19 Lotten ska utnyttjas för fritidsodling. 
Odlingarna ska skötas väl.

Lotten nyttjas ej tillräckligt/ligger till stor 
del i träda eller har för mycket ogräs. Måste 
åtgärdas.

20 Lotten ska i huvudsak vara iordningställd 
och städad den 15 juni

Ej iordningställd, se ovan för anmärkningar

21 Inte vårdat och städat skick på lotten, för 
mycket ogräs

A Mycket, måste rensas
B Måttligt, måste rensas
C En del, måste rensas

22 Efter odlingssäsongen ska lotten städas 
före 1 dec.

Behöver höststädas

23 Häck runt den egna lotten får vara högst 
110 cm

För hög, måste klippas

24 Källarförråd bör inte användas för 
förvaring av möbler, verktyg eller 
material för trädgårdsskötsel.

Felaktiga saker i förråd

25 Kemisk konstgödsel el.  kemiska 
bekämpningsmedel får inte användas.

Ta bort dessa saker från koloniområdet

26 Invasiva växter bör tas bort (se info på 
hemsidan)

A Gullris  
B blomsterlupin  
C knölklocka 
D såpnejlika 
E bolltistel 
F praktlysing

27 Invasiva växter ska tas bort (se info på 
hemsidan)

Parkslide


