
    Ordningsföreskrifter för Fårölottens Koloniförening 

Bilkörning, parkering, om- och tillbyggnad 
* att följa föreningens stadgar och nyttjanderättskontrakt 
* att bilkörning inom koloniområdet inte är tillåten, utom vid i- och urlastning 
* att parkering inom området är förbjuden. Parkering sker på angivna platser 
* att meddela föreningens styrelse sina planer på ev till- och utbyggnader 
* att samordna och komma överens med lottgrannar och föreningens styrelse när det gäller  
   uppsättande av staket samt plantering av häck o.dyl  Tänk också på att hålla uppe rågång      
   mellan lotterna! 

Miljöhänsyn 
* att placera brännbart material som ej kan komposteras på de platser som föreningen  
   anvisar 
* att noggrant följa de bestämmelser som gäller kompostering 
* att noggrant följa de föreskrifter som är angivna i hälso- miljö- och byggnadsstadgan 
*att källsortera (papper, plast, glas, metall mm) sopor som inte skall läggas i grön eller brun tunna 

Skötsel av gemensamma markområden 

* att efter bästa möjliga förmåga lojalt utföra kollektiva arbeten som föreningen beslutar 
* att samtliga kolonister medverkar till att hålla koloniområdet snyggt och prydligt 
* att den lott som inte infinner sig till arbetskväll och ej har giltigt skäl att utebli ska betala en  
   avgift till föreningen. För en (1) frånvaro 200 Kr, frånvaro två (2) gånger 300Kr, frånvaro tre (3) och    
   Fler, 500 Kr per utebliven kväll. 
   Undantag för gemensam vår- och höststädning. 

Verktyg och maskiner 
* att noggrant rengöra gemensamt ägda trädgårdsmaskiner innan de förs över för      
   användning från en kolonilott till en annan. Detta för att förhindra ev spridning av växtsjuk- 
   domar. 
* att efter användande av maskiner, verktyg, material som föreningen äger, ställa dessa i  
   ordning och återlämna dem i fullgott skick på den plats där de enligt anvisning ska förvaras 
* att snarast avhjälpa eller ersätta skada som uppstått på enskild eller gemensam egendom,  
   uppkommen genom att arbete eller transport utförts av oförstånd eller pga olyckshändelse 

Respekt och ansvar 
* att rätta sig efter föreningens regler och anvisningar för bevattning 
* att tillse att medlemmars gäster och besökande också rättar sig efter dessa ordnings- 
   föreskrifter 
* att uppträda på sådant sätt inom koloniområdet att närboende och grannar ej blir störda 
   eller upplever olägenhet, att bl.a. inte låta husdjur springa lösa utan tillsyn på området 
* att helgfrid ska råda varje lördag och söndag 07.00 – 10.00 (ingen gräsklippning, sågning 
   o dyl) 
* Inköp till föreningen upp till 10.000:- får beslutas av styrelsen. Investeringar som överstiger 
   10.000 Kr ska beslutas på ett medlemsmöte eller årsmöte. 
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