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Kalender 2018 

27 mars 
Årsmöte  

Nya Rågsved Folkets Hus 

April/maj 
Vattnet sätts på 

5+6 maj 
Vårens arbetshelg 

5/5: Kurs för nya odlare 13.00 
6/5: Kompostkurs 13.00 

Juni 
Syn av området 

Juli 
Sommarfest 

11 augusti 
Öppen Trädgård kl 11.00–16.00 

6+7 oktober 
Höstens arbetshelg 

6/10: Kurs för nya odlare 13.00 
7/10: Kompostkurs 13.00 

Oktober 
Vattnet stängs av 

Obs!  Datumen är preliminära och kan ändras. 

Kontakt 2018 
www.snosatranorra.se 

www.facebook.com/snosatranorra 
info@snosatranorra.se 

hyralott@snosatranorra.se 

Styrelsen 

Ordförande Daniel Anundi (109)
ordforande@snosatranorra.se 

Vice ordf. Jenny Persson (94B+96)
viceordforande@snosatranorra.se 

Kassör Lena Björklund (7)
ekonomi@snosatranorra.se 

Sekreterare Mia Berggren (100)
sekreterare@snosatranorra.se 

Ledamot Karin Rosenberg (91+93)
kommunikation@snosatranorra.se 

Suppleanter Vivianne Lagerman (98+99) 
Anna Göransson (43) 
Andréas Lundholm (44) 
Vakant 

Föreningen 

Uthyrning Jenny Persson (94B+96)
hyralott@snosatranorra.se 

Materialförv. Vakant
materialforvaltare@snosatranorra.se 

Assistent Vivianne Lagerman, (98+99) 

Toalettansv. Hans Göransson (43) 
toalett@snosatranorra.se 
Kontakta Hans när tunnorna är
halvfulla, tack. 

Festkomittén Marie Björkander (1) Sammankallande 
fest@snosatranorra.se 
Gladys Navarro (82+83) 
Irena Stonciuviene (2+31) 
Anne-Lie Sjöberg (118+119) 

Valberedning Carina Björndahl, (18) 
Conny Mörke (28) 

Revisorer Maria Tarnowski (26) & 
Ulf Wallgren (74+75)  

Suppleant: Bo Fransson, (110) 

Miljö/Studie Eva Haglund (36) 
Vivianne Lagerman (99+98) 
Carina Björndahl (18) 

PG-konto 65 07 16-4 

mailto:fest@snosatranorra.se
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Att bli medlem 
 
 

1. Du har träffat en av våra uthyrare och sett ut en lott som du vill hyra. 
 

2. Du har läst igenom alla papper som du har fått i mappen av uthyraren, och är medveten 
om vilka skyldigheter och rättigheter du har som medlem hos oss. 
 

3. Du har skrivit på blanketten ”Ansökan om medlemskap”. 
 

4. Du betalar in 350 kronor till föreningen i inträdesavgift så snart som möjligt. 
Inbetalningskortet ligger i plastfickan i pärmen.  
 

5. När föreningen har fått in din inträdesavgift ska du träffa vår kassör Lena Björklund,  
073 62 69 921, för att skriva på ett kontrakt i två exemplar Kontraktet ska bevittnas av 
två personer. Det ena kontraktet behåller föreningen och det andra behåller du. 
 

6. När du skrivit på kontraktet är du fullvärdig medlem och blir även medlem i 
Koloniträdgårdsförbundet och i Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK). 
Du får nu tidningen ”Koloniträdgården” och omfattas av en olycksfallsförsäkring när du 
utför arbete åt föreningen.  
 

7. Så småningom kommer inbetalningskort på årsarrendet (2016: 1.34 kr/m2), den fasta 
avgiften för din lott 1 025 kr och underhållsfonden 100 kr. Betala så snart som möjligt. 
 

8. Eventuella köp/försäljningar av byggnad och kvarlämnade verktyg mm på lotten sker 
mellan den gamla medlemmen och den nya. 

 
9. Nyckel till toalett och förråd med skottkärror och handgräsklippare får du av vår kassör  

(se punkt 5) mot en depositionsavgift. Säg till om du önskar nyckel. 
 
 

 
 
 

Avgifter 2016  Sammanlagd avgift 2016 
Inträdesavgift (en gång) 350 kr  Lott 100 m2 1 259 kr/år 

Avgift för arrende 1,34 kr/m2  Lott 200 m2 1 393 kr/år 

Fast avgift 1 025 kr/medlem  

Avgift till underhållsfonden 100 kr/medlem  

 
Föreningens PG-konto: 65 07 16-4   

 
Varmt välkommen hälsar Styrelsen! 
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Regler inom föreningen 
 

 
Som ny medlem i vår koloniförening är det säkert mycket du undrar 
över. Vi i styrelsen hjälper dig gärna och svarar på alla frågor, både 
om föreningen och om odling.  
 
För att allt ska fungera och för att alla ska trivas finns det dock vissa 
regler som alltid gäller inom vår förening: 
 
 

1. Du ska hålla lotten snygg och odlad och i möjligaste mån fri från ogräs. Till lotten räknas 
även din halva av angränsande gångar. Grusgångar ska hållas fria från ogräs och 
gräsgångar ska klippas. Bredden ska vara minst 1 m för grusgång och 60 cm för gräsgång. 
Tunnor, kompostbehållare, buskar mm får inte hindra genomgång – man måste komma förbi 
med en lastad skottkärra. 

 
2. Om din lott är vanvårdad kan du få en uppmaning av styrelsen efter den syn som sker runt 15 

juni. Du har då 14 dagar på dig att rätta till missförhållandena, om så inte sker får du en varning. 
Efter ytterligare 14 dagar följer en uppsägning. Vi tar naturligtvis hänsyn till om du är sjuk eller 
bortrest, men du måste meddela detta till styrelsen. 

 
3. Styrelsen äger rätt att gå in på uthyrda lotter och åtgärda brister som påtalats men inte åtgärdats, 

så som att slå av fröogräs, röja bort träd och buskar som är i vägen, felaktiga staket med mera. 
 

4. Skottkärror och handgräsklippare kan du låna i förrådet i klubbstugan. De ska återlämnas snarast 
efter lånet – väl rengjorda. Till förrådet passar den nyckel du hämtat mot depositionsavgift hos 
vår kassör. Den nyckeln går också till toaletterna i klubbstugan. 
 

5. Alla medlemmar har 5 timmars arbetsplikt per år. Föreningen ordnar därför fyra arbetsdagar vid 
två helger varje år, v.18 och v.40. Då utförs gemensamma arbeten på området – inte på den egna 
lotten. På lördagarna dessa veckor eldar vi upp brännbart material. På vårens arbetsdagar finns 
en container uppställd där grovsopor och icke brännbart kan kastas.  
   Arbetsplikten kan även utföras under säsongen vid annat tillfälle t.ex. genom att trimma av 
outhyrda lotter, tala med någon i styrelsen eller materialförvaltaren så kan detta ordnas. Den 
som avstår från arbetsplikten får betala 700 kronor. 
 

6. Utmed huvudgångens västra sida, lott 71 till 94, har som tradition ca 1 m breda blomsterrabatter 
mot gången funnits. Det vore önskvärt om dessa får finnas kvar eller återskapas.  
 

7. På din lott får du inte ha höga träd (max 3–4 m) eller buskar som skuggar eller orsakar andra 
problem för dina grannar. T.ex. aggressiva rötter som sprider sig in till grannlotterna. Ta reda på 
slutlig höjd och bredd på busken eller trädet innan du planterar, det är inte roligt att behöva såga 
ner ett träd som nyss börjat ge frukt. ( Se även lokala regler). 
 

8. Vad gäller byggnationer är det byggstopp och det som får byggas är det som står i pappret från 
Gatu- och fastighetskontoret. Har du hus på din lott ska det självklart hållas prydligt och 
repareras och målas vid behov, men inga utbyggnader får ske. Partytält är tillåtna endast vid 
enskilda tillfällen, ställningar får inte sitta upp då de bryter mot godkända byggnadsmått. 
 

9. Håll lotten kortklippt och städad. I högt gräs och i skräphögar trivs mördarsniglarna bättre.  
Du måste ta död på de sniglar du ser. 
  

10. Spara på vattnet! Föreningens vattenkostnader är onödigt höga. Vattna helst morgon eller 
kväll. När du vattnar på dagen vid soligt väder dunstar det mesta av vattnet bort. Låt inte din 
slang sitta i kranen i timmar utan ta hänsyn till om dina grannar också behöver vattna. 
Vattenkannan är mycket bra att punktvattna med, inget vatten som går till spillo! 
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11. All kompostering sker på den egna lotten. Ordna en, gärna två, komposter på lotten. 
Kompostbehållare är att föredra, lösa högar direkt på marken drar till sig de besvärliga 
mördarsniglarna. Kasta inte ut jord och växter eller grenar utanför staketet. 
 

12. Brännbart grövre material kan forslas till eldningsplatsen inför städdagarna då det eldas upp. 
Eldning får endast ske veckorna 18 och 40 och endast om det kan ske utan olägenhet för 
andra. Skräp och matrester måste du ta med dig hem, lämna inget på lotten, i skogen eller i 
papperskorgarna utanför området. Detta för att slippa att fåglar och framför allt att råttor drar 
runt soporna. Eldning på den egna lotten är förbjudet. 
 

13. Området fungerar som vila och rekreation för många medlemmar och bör därför vara lugnt och 
trivsamt. Du får inte gena över, eller gå in på, annans lott utan inbjudan. Du är också skyldig att 
passa dina eventuella hundar och barn så att de inte går in på andras lotter utan lov. Musik ska ej 
störa grannarna. Alkoholförbud på området har vi inte, men högljudda och störande fester 
accepteras inte. Lottinnehavaren är ansvarig för sina gästers uppförande.  
 

14. Det är absolut förbjudet att övernatta på området. Kommer detta till styrelsens kännedom 
innebär det omedelbar uppsägning. 
 

15. Om du utsatts för skadegörelse eller stöld ska du anmäla detta till polisen och styrelsen, även  
om det rör sig om mindre belopp och oavsett om det stulna är försäkrat eller inte. Det uppmärk-
sammar polisen på att bevakningen av området måste förbättras och är för allas bästa.  
Du kan själv stävja skadegörelse och stöld genom att hålla t ex tändvätska och verktyg inlåsta i 
låda eller hus under sommaren och ta hem det under vintern. Ta också hem allt annat av värde 
vintertid. 

 
16. En jury med tre personer väljer varje år ut ”Årets kolonist”. De delar ut ett förstapris och två 

hedersomnämnande. Den som utses till Årets kolonist får förtroendet, att tillsammans med dem 
som fått hedersomnämnande, utse nästa års bästa kolonist och mottagare av hedersdiplom. Den 
som vinner kan inte vinna igen på tre år. 
 

17. Årligen ordnar föreningen olika tillfällen för oss odlare att få umgås med varandra.  
 
Sommarfest med mat (ofta knytis), lekar, lotteri, växtförsäljning med mera.  
 
Höstträff på senhösten  med lättare förtäring, lotterier och oftast någon gästföreläsare. 
 
Öppen Trädgård i slutet av augusti då bjuder vi in de boende i närområdet för att titta på våra fina 
täppor, köpa något av de blommor och grönsaker som vi odlat och ta en kopp kaffe med 
hembakat. Ibland ordnar vi loppis. 
 
Årsmöte under mars. Där har du möjlighet att göra din stämma hörd. Du kan lämna in motioner 
till styrelsen i förväg om något du vill diskutera. 
 
Pengar vi får in på försäljning på möten och Öppen Trädgård med mera går enligt beslut till 
inköp av redskapslådor till medlemmarna. 
 

18. Tillsammans har vi alla i föreningen ett gemensamt ansvar för att göra Snösätra 
Norra till ett vackert och trivsamt koloniområde. Tänk på att ett välskött område lockar 
fler och duktiga odlare. Misskötta lotter ser inte bara tråkiga ut, de gör att området får dåligt rykte 
och att boende i närområdet inte blir så angelägna av att rädda det för framtiden. 
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Ändrade förhållanden 

 

Detta är jätteviktigt! 
 

Om du flyttar, byter telefonnummer eller mailadress, blir långvarigt sjuk, är borta på en långresa 
under odlings-säsongen eller skaffar dig en ny hobby och har för avsikt att sluta odla, var snäll och 
berätta det för oss i styrelsen. 
 
Varje vår inträffar det att vi inte vet om medlemmar har för avsikt att fortsätta att odla. Lotten 
står öde, ogräset växer och vi vet inte om vi kan hyra ut den, eftersom vi ofta inte får tag i 
lottinnehavaren. 
 
En lott mår inte bra av att stå obrukad, den ska odlas. Ogräset invaderar snabbt och lotten blir 
svåruthyrd = kostar föreningen pengar. 
 

Vet du redan under hösten/vintern att du inte kommer att fortsätta att odla till våren, kontakta 
snarast någon i styrelsen!  
 
Då kan vi snabbt hyra ut till någon annan på våren innan ogräset tar över.  
Vi har ca 70 personer i kö för en lott. 

Observera att kontrakten gäller 1 oktober till 31 september.  
 
En vanskött lott är skäl för uppsägning, men du har några veckor på dig att förhindra detta.  
Så här fungerar det: Om du inte påbörjat odling vid synen runt den 15 juni får du en 
uppmaning per brev om att göra detta. Har du inte åtgärdat lotten inom 14 dagar efter att du 
fått brevet skickar vi en varning. 
Om du efter ytterligare 14 dagar inte skött din lott, blir du antingen uppsagd före den sista 
augusti, eller också väljer styrelsen att inte förlänga ditt kontrakt.  
   Vid mindre förseelser som ogräs eller vanskött gång lämnas en lapp om detta på din lott. Även 
denna anmärkning ska åtgärdas, annars blir det en uppmaning och varning enligt ovan. 
   Vi tar naturligtvis hänsyn till om du är sjuk eller bortrest, men du måste meddela detta till 
styrelsen. 
 
Vi måste vara stränga nu när vi har politikernas ögon på oss.  
De fodrar att området ser prydligt ut.  

 
Ring eller maila någon av oss:  
 

Styrelsen 2018 Namn Telefon E-post 

Ordförande Daniel Anundi (109) 0721 811 844 ordforande@snosatranorra.se 

Kassör Lena Björklund (7) 0736 26 99 21 ekonomi@snosatranorra.se 

 
Eller skicka ett kort eller brev till: 
Lena Björklund, Askersgatan 30, 124 67 Bandhagen 
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Karta över området 
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Vi är miljödiplomerade! 
 

Snösätra Norra fattade beslut på årsmötet 2008 att föreningen ska  
bli miljödiplomerad enligt Koloniträdgårdsförbundets program.  
Att bryta mot dessa regler kan vara ett skäl för uppsägning. 
 
Nu är det din och min tur att bli miljövänliga! 
 
Att sköta sin lott miljövänligt är självklart för de flesta. Det är ju för att få äta giftfria och 
närodlade grönsaker som vi vill odla dem själva. Det är inte svårt eller krångligt utan enkelt! 
 

Du gör så här: 
 

• Du komposterar ditt växtavfall på din lott, helst i behållare,  
som ytkompostering eller nedgrävning. 
 

• Du gödslar med stallgödsel och annan naturligt (organisk) gödsel.  
Även annan Krav-godkänd, miljömärkt gödsel är tillåtet. 
Nässelvatten eller urin, spätt 1/10, får användas 

 

• Du använder inte handelsgödsel som t.ex. Blå korn 
 

• Du eldar bara på föreningens arbetsdagar vår (v 18) och höst (v 40). 
 

• Du tänder grillen med ekologisk tändvätska eller tändpapper och grillar med kol eller 
briketter. 
 

• Du vattnar sparsamt helst med vattenkanna, låter regnet sköta gräsmattan, och vattnar 
buskarna endast vid ihållande torka 
 

• Du använder Krav-godkända växtvårdsmedel vid bekämpning av ohyra 
 

• Du rensar ogräs för hand, använder kanske ogräsättika på grusgångar men använder 
inte t.ex. Round up mot ogräs 

 

Föreningen ordnar jord- och kompostkurser v.18 & v.40. 
Är du osäker på vad man får använda, fråga oss i styrelsen! 
 
Läs mer på vår hemsida www.snosatranorra.se, www.koloni.org, www.fssk.se. 
 
 

  

http://www.koloni.org/
http://www.fssk.se/
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Stockholms stads  
Allmänna Ordningsföreskrifter 
 

Stockholms stad har upplåtit mark till koloni- och fritidsträdgårdar för att 
bereda innevånare i staden tillfälle till rekreation och värdefull 
fritidssysselsättning. Den upplåtna marken skall disponeras så att den också 
utgör ett tilltalande inslag i miljön. De som har arrenderätt till kolonilotter 
måste i sin verksamhet ta hänsyn härtill och till varandra. Därför har Stockholms 
stad godkänt följande allmänna ordningsföreskrifter. Den enskilda 
koloniföreningen har rätt att besluta om kompletterande föreskrifter om så 
visar sig vara nödvändigt eller lämpligt. 
 

1. Byggnader på koloniträdgårdslott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i 
arrendekontraktet och vårdas väl. På lott för fritidsträdgård får byggnad inte uppföras, 
inte heller får lotten inhägnas med staket eller annat stängsel. Den del av 
fritidsträdgård som används som sittplats och för gräsmatta får bara uppta en mindre del av 
lotten, ca 10–15 m2. 

 
2. Spaljéer för växter skall smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra 

kolonister eller odlare. Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för komposter och liknande 
skall hållas vårdade och snyggt målade i anvisad färg. 

 
3. Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas 

besvär genom skuggning mm. Träd som växer på lotten får inte avverkas utan att föreningens 
styrelse har lämnat skriftligt medgivande. 

 
4. Den upplåtna lotten skall skötas på så sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna skall skötas 

väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom gångarna mellan olika lotter och mellan 
lotterna. Blast, ogräs och liknande skall samlas i kompost eller föras till anvisad plats. Lotten får 
inte till någon del användas till upplag för skräp. 

 
5. Bränning av avfall från lotten får endast ske under vecka 18 på våren och vecka 40 på hösten, och 

under den tillåtna tiden endast så att det kan ske utan att förorsaka skada eller obehag för övriga 
inom och utom området. 

 
6. Vid vattning skall de vattenposter, som finns inom området användas. Vattenhämtning och på - 

respektive avkoppling av vattenslang skall göras så att marken nedanför och kring vattenposten 
inte blir vattendränkt. Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa 
utan tillsyn. Vattenslang skall tas bort och ställas undan när vattningen är avslutad. Den som 
vattnar med slang får inte disponera vattenpost så länge att andra odlare hindras från att vattna. 

 
7. Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten skall djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister 

och odlare inte utsätts för obehag. Hund skall vara kopplad utanför lotten. 
 

8. Arbetet på lotten skall varje år påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd och 
städad den 15 juni. Efter odlingssäsongen skall lotten städas upp före den 1 december. 

 
9. Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person 

såvida inte styrelsen har givit skriftligt medgivande. Medlem har inte heller rätt att för eget syfte 
helt eller delvis bruka annan medlems lott. 

 
10. Medlem som medvetet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan uteslutas ur föreningen och 

mister därmed arrenderätten till lotten. 
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Lokala anpassningar till vår förening 
 
Beslutat på föreningens årsmöten.  
 

• Att all kompostering skall ske på den egna lotten. 
 

• Att styrelsen, plus två medlemmar valda av årsmötet, går syn på området två gånger per 
odlingssäsong. Första synen äger rum runt den 15 juni. 
 

• Att styrelsen dessutom går extra syn för att kontrollera att anmärkningar blivit 
åtgärdade. 

 

• Att styrelsen har, efter information till medlem per brev eller telefon, rätt att gå in på 
vanskött lott och t ex slå av ogräs eller klippa buskar som hänger över gångarna. 

 

• Att alla medlemmar är skyldiga att göra 5 timmars arbetsplikt om året.  
I annat fall tas avgift på 700 kr ut av medlemmen. 
 

• Att medlemmar som vill låna trimmer av föreningen, och inte tidigare använt den, först 
måste få en kort introduktion i hur man använder denna. Detta gäller även användning 
av gräsklippare och jordfräs. Materialförvaltaren håller i introduktionen före uthyrning. 
 

• Att Studie- och Miljökommittén ordnar introduktionskurser på ca en timme för nya 
medlemmar och för personer som står i kö för lott. Försäkran om att delta i sådan kurs 
tecknas i samband med intresseanmälan, då även datum för dessa kurser meddelas. 
 

• Fruktträd som planteras på området ska vara ympat på svagväxande stam, B9, eller 
naturligt dvärgväxande t ex busk- eller spaljéträd. Träden ska placeras så att de inte 
skuggar grannarnas lotter eller växer ut över gångarna. Även så kallade ”prydnadsträd” 
ska inte vara högre än ca 3m. Vilda träd som t ex gran och ek bör inte växa på lotterna. 
 
Fruktträd som planteras på lotten tillhör lottinnehavaren så länge som denne brukar 
lotten. Därefter tillfaller fruktträdet föreningen och får inte sågas ner eller beskäras av 
någon som inte är kunnig på detta. 
 

• Den som önskar bli biodlare måste först godkännas av styrelsen. Blankett att fylla i och 
lämna till styrelsen följer med pärmen och finns att ladda ner på vår hemsida. Efter 
godkännande ska anmälan göras hos Länsstyrelsen. Se mer info på vår hemsida. 
 
 

 
 

 
Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening 31 mars 2016 
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Vad är tillåtet och inte tillåtet på lotten? 
 
Reglerna är inte våra utan bestäms av Stockholms stad. För att få fortsätta att arrendera marken 
av staden måste dessa regler följas – om inte riskerar vi att bli av med vår förening! Extra viktigt 
nu när staden har ögonen på oss och gärna skulle vilja använda vårt område för att bygga villor 
på t ex. 
 
Runt lotten: Det är tillåtet att ha en 20 cm hög sarg, (en bräda), runt lotten. Staket är inte 
tillåtet! Stödkäppar med linor får användas som stöd för t ex buskar och höga blommor. 
Inhägna gärna lotten med t ex höga perenner eller bärbuskar, men se till att de inte växer ut 
över gångar eller grannlotter. 
 
Växthus får ha en yta på max 5 m2 (egentligen borde det benämnas högre drivbänk) och bara 
vara 1,5 m högt. Alltså en högre drivbänk till t ex tomater och paprika. Det är inte meningen att 
man ska kunna gå in i det. 
 
Uteplats får vara ca 15 m2 per 100 m2, alltså en mindre del av lotten. Lotten ska användas till 
odling av blommor, grönsaker, ätbart. Spaljé får vara 1,5 m hög och inte kläs med plast eller 
annat material. 
 
Träd. Endast miniträd är tillåtna (t ex äpplen på stam B9). De får inte bli mer än ca 3–4 m 
höga, kontrollera hur högt det färdigväxta trädet blir före köp! Träd får inte placeras så att de 
skuggar grannens lott eller inkräktar på denna med grenar eller rötter. Rötterna blir minst lika 
vida som kronan. Placera inte heller för nära gångar eller staket. Norr är åt Högdalen. 
 

Pergola enligt Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening 
 
En sådan här PERGOLA (regnskydd) är vad vi får bygga enligt beslut från stadsdelsnämnden. En pergola måste 
bestå av mer luft än väggar. Om inte detta följs riskerar vi att få riva alla byggnader på området. Att vissa lotter har 
en mer inbyggd ”bod” beror på att dessa byggnader är gamla, (före -94), och att vi tidigare har fått dispens för 
dessa och löfte om att de får vara kvar. Tala alltid med styrelsen innan du bygger en pergola! 

Höjd ca 180. Vägg max  
90 cm upp, mellan- 
rummet får på tre sidor 
bestå av spaljé. En sida 
ska vara helt öppen. 
Plantera gärna 
klängväxter mot väggar 
och spaljé för att  
få bättre insynsskydd. 
 
      Att bryta kontraktet     
      genom att inte följa   
      stadens och  
      föreningens regler kan  
      också bli orsak till  
      uppsägning. 
 

Styrelsen bearbetar politiker och tjänstemän så att regler 
och mått för växthus, takhöjd på pergola samt pergolatak 
skrivs om. Även att regler för inhägnad ses över. 
Tillsvidare gäller dessa regler. 

Govlyta max 6 m2 helst i 
markplan men max 20 cm  
över mark. Kombinera gärna 
med en verktygslåda  
som även kan fungera som 
sittplats. 

Vi föredrar ett tak som är ordentligt fastsatt i stället för  
plastpresenningar som fladdrar och blåser sönder.  
(enligt Stockholms stad ska taket vara avtagbart) 
 

Luta gärna taket 
något bakåt  
och sätt en 
hängränna för  
regnvatten i 
bakkant och låt  
den luta ner  
mot en 
vattentunna. 

 
 Bygg stommen  

så kraftig att  
den tål ett rejält 
blås- och snöväder. 
Använd lod så allt 
blir rakt och snyggt. 
Måla helst med 
slamfärg, (typ  
Falu rödfärg), som 
är lätt att 
underhålla. 
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Pergola enligt  
Gatu- och Fastighetskontoret 
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Staket och blomstöd 
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Vill du odla bin på din lott? 
Roligt! 
 
Du får gärna maila oss svaren på info@snosatranorra.se. 
Eller lämna pappret till någon av oss i styrelsen. 
Läs mer på www.snosatranorra.se/biodling. 
 
 

Namn: _______________________________________________________________________________ 

Lott nr: _____________________ 

Telefon: ______________________________________________________________________________ 

E-post: _______________________________________________________________________________ 

Bi-sort: ________________________________________________________________________________ 

 
Vad är din erfarenhet av biodling? 

 
Har du tex gått kurs hos Biodlarföreningen? Om du inte har någon dokumenterad erfarenhet 
av biodling kommer vi bjuda in dig till ett samtal för att säkerhetsställa att du har tillräcklig 
kunskap och är medveten om vad det innebär att ha en biodling på vårt koloniområde. 
 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Har du frågat din kolonigranne?        JA  /  NEJ 

Är du medlem i Biodlarföreningen?    JA  /  NEJ 

 

Viktigt! Om du får ett godkännande från styrelsen ska du anmäla  

din biodling till Länsstyrelsen. 
 

Om du/ni överger lotten + bina så tillfaller bina föreningen efter uppsägningens slut. 
 

 

http://www.snosatranorra.se/biodling
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