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Fårölotten 
 

 

 

TIDIGARE GÄLLANDE BESLUT PÅ FÅRÖLOTTEN 
 

Kallelse med dagordning och protokoll för medlemsmöten/extra årsmöten får skickas till 

medlemmarna per e-post. De som saknar dator får handlingarna hemskickade i brev. 

Sommartid används brevlådorna på Fårölotten samt e-post. Kallelse med dagordning och 

övriga handlingar till ordinarie årsmöte skickas hem per brev. 

(2010-05-18) 

 

Kommunens eldningsregler utomhus: Eldning av avfall är förbjudet. Torrt trädgårdsavfall som 

inte kan nyttjas till kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår. 

Brandrisk måste beaktas. Brandmyndighet kontaktas inför eldning utomhus på tel nr 0920-

221710. Som avfall räknas bl a tryckimpregnerat eller målat virke. 
(2010-07-13) 

 

Helgfrid, dvs ingen bullrande verksamhet utomhus, gäller söndagar kl 11-13. 
(2010-09-23) 

 

Inköp och investering överstigande 10 000 kr beslutas på ett medlemsmöte eller årsmöte. 

Därefter delges skriftligen samtliga medlemmar där det även framgår ev utdebiterings storlek 

och tidpunkt för betalning. 
(2011-03-10) 

 

Föreningen utökar antalet soptunnor dels för brännbara sopor och dels med en tunna för 

kompost. Tunnorna placeras vid övre resp nedre toa. När det är dags för soptömning svarar den 

som har toastädning att soptunnorna dras fram till ett gemensamt ställe efter Vägen Västerut. 

Efter tömning dras tunnorna tillbaka till övre resp nedre toa. Tömning av brännbara sopor sker 

var fjärde vecka och matavfall varannan vecka. Matavfall lämnas i särskilda kompostpåsar i 

brun tunna. 
(2011-09-22) 

 

Övre P-plats får snöröjas vintertid medan interna vägar snöröjs endast under våren.            
(2011-10-13) 

 

Föreningen upphör att ombesörja eller bekosta frakt av medlemmarnas grovsopor till 

Bredviksbergets återvinningscentral. 
(2011-11-24) 

 

Kostnad för bokning av Kolonigården: 

 Externa gäster föreningar, företag, fester mm 600 kr/dygn 

 Medlem egen privat fest 200 kr/dygn 

 Medlemmar begränsad intern fest 50 kr/dygn 

 Medlem egen eller väns övernattning 50 kr/natt 

 TiP, FSF möten 200 kr 

 Samvaron besök 0 kr 
(2013-07-17) 

 

Enligt detaljplan över koloniområdet ska ägarna till kolonilotterna parkera på P-platserna och 

inte vid resp lott. Området ska i princip vara bilfritt, eventuellt kan i- och urlastning tillåtas. 
 

Beslutstexterna är något förtydligade. Anslås i Kolonigården. 


