
Syftet med koloniforeningen Soderbrunn ar att bereda mojlighet fOr medlemmarna att
bruka omradet fOr koloniverksamhet. Foreningen arrenderar omradet av Kungliga
Djurgardens fOrvaltning (KDF) och har darmed ett ansvar fOr att omradet ar val skott
och vardat i enlighet med arrendeavtalet sa att det fungerar som inspiration fOr
besokare och andra intresserade.

DiU ansvar som medlem
Som medlem ar det ditt ansvar att lasa igenom och fOrsta foreningens stadgar och
ordningsregler. Detta fOratt du som lottinnehavare ska kanna till saval dina
skyldigheter som dina rattigheter. Som lottinnehavare ansvarar du fOr att den
kolonilott som du arrenderar/disponerar vardas, brukas och odlas pa lampligt satt. Du
har ocksa ett ansvar fOratt det gemensamma omradet ar trivsamt och valskott. Som
medlem har du aven ett ansvar att verka for och varna om grannsamja och god
stamning pa omradet.

Vid staddagarna hjalper alia medlemmar till med skotseln av koloniomradet. For att
kunna paverka och bidra i koloniforeningens verksamhet ar det viktigt att du deltar i
fOreningens arliga moten. Folj ocksa foreningens verksamhet pa www.soderbrunn;se
samt las igenom aktuell information via utskick och pa omradets anslagstavlor.

Styrelsens ansvar
Styrelsens uppgift ar att ta hand om den lopande forvaltningen av foreningen, att
verkstalla de beslut som fOreningsstamman fattar och att ansvara fOr tillsynen av
omradet, bland annat genom regelbundna besiktningar av lotterna.

Vad hander om ordningsreglerna inte fOljs?
Om du inte foljer ordningsreglerna far du ett papekande eller en anmaning av
styrelsen. Papekanden som inte atgardas kan leda till en anmaning. Anmaningar
som inte atgardas kan leda till att du far en varning om uppsagning och du riskerar da
att bli uppsagd fran lotten.

Din IoU
Som lottinnehavare hardu ansvar fOratt jorden du arrenderar brukas, odlas och halls
naringsrik. Det ligger aven i ditt atagande att lotten halls fri fran ogras, sly och att trad
beskars pa ett professionellt satt dvs. enligt vedertagna beskarningsregler.
Byggnader, kantbrador och angransande gangar skall hallas i gott skick. Lotten skall
vara tillganglig fOr inspektion av exempelvis svart vinbarsgallkvalster m.m. och
ordinarie inspektioner.

http://www.soderbrunn;se


Vaxter
Gangarna skall hallas fria fran utskjutande grenar och buskage sa att det gar att
komma fram till alia lotter med skottkarra. Vaxter som hanger ut over gangarna ar i
vagen for andra och kan skugga grannlotterna, men de kan ocksa bli skadade av
passerande skottkarror och annat. For att undvika detta har fOreningen gjort en
generell bedomning om lamplig hojd och avstand enligt foljande:

Planteringavsttmd trEJnlottgrans
Krontrad
Spaljetrad och pelartrad
Buskar
Hack, klippt

minst 2 m
minst 1 m
minst 1 m
minst 0,5 m

Hojd
Trad

Hack
Buskar

hogst 3 m (aldre trad, planterade fore 1990,
undantas om det halls innanfOr lottgransen)
hogst 1 m
hogst 1 m/ inne pa lotten 3 m

Restriktioner gallande val av trad och vaxter
Endast svagvaxande sorter av prydnads och fruktrad med grundstam M26, B9 eller
motsvarande ar tillatna. Parktrad som t.e x. en, gran, pil, lind, aim elle-rbjork far ej
planteras. Storvuxna frivaxande buskar t ex syren ar olampliga som hackvaxter och
bor placeras inne pa lotten med god marginal till tomtgrans. Hallon och andra vaxter
som sprider sig med utlopare ska inte placeras fOr nara lottgransen.

Allmanna gfmgar
Det ar vart gemensamma ansvar att halla omradet snyggt och i gott skick. Som
lottinnehavare ansvarar du for att halla gangarna runt din lott fria fran ogras. Halva
delen av gangarna runt din lott ar du ansvarig for att rensa. ViII du hjalpa din granne
att rensa dennes halva gar det alldeles utmarkt. Huvudgangar, diken och
allmanningar som gransar till egna lotten skall vardas, rensas och hallas efter av
respektive lottinnehavare. Grep eller liknande ska ej anvandas vid rensning i diken
och gangar da dolda vattenledningar kan skadas.

Bodar och konstruktioner
Byggnationer pa lotten som kraver styrelsens godkannande ar bod, staket eller
pergola samt spaljekonstruktion i anslutning till lottgrans. For att riva en bod, bygga
om eller bygga en ny kravs aven bygglov. Du ska darfOr alltid innan kontakta
fOreningens bygglovsansvarige (bygga@soderbrunn.se) fOr narmare information om
regier, rutiner och tillvagagangssatt.



Da det galler nybyggnation av redskapsbod har vi att forhalla oss till vissa matt,
material oeh fargval enligt Stoekholms Stadsbyggnadskontors omradesbestammelser
oeh arrendeavtalet med KDF:

Bod/byggnad
Endast en byggnad per lott ar tillaten

Hogst 6,4 kvm (ink!. bod, vaxthus, taktaekt
uteplats samt redskapslada pa hojden)
Hogst 6 kvm

Minst 70 em fran lottgrans, garna sa langt in pa lotten som
mojligt.

Prover pa godkanda grona kulorer finns i
redskapsbodarna oeh pa hemsidan. Endast miljovanlig
farg ar tillaten.

Konsfruktioner
Staket: Hojd max 1m. Far ej plaeeras sa att framkomlighet

fOrsvaras.

Hojd max 2,2 m, plaeering minst 70em fran lottgrans
(Pergola ar en glest konstruerad stolpkonstruktion utan
taekande tak eller sidor)

Hogst 2,2 m, plaeering minst 70em fran lottgrans.
(Spalje ar en glest konstruerad avskiljare/vaxtstod som
inte ar taekande)

Sidorna far vara max 45 em hoga. Plaeeras med god
marginal fran lottgrans sa att inte framkomlighet fOrsvaras.

Sidorna far vara max 45 em hoga oeh den totala hojden
fran markniva max 1,5m. Plaeeras minst 70em fran
lottgrans.
Maxmatt langd 2 m, bredd 0,7 m, hojd 0,6 m



Ska placeras med god marginal till lottgrans med oppning
in mot lott. Detta av hansyn till grannar och for att undvika
att framkomlighet fOrsvaras.

Gemensamma anlaggningar
Byggnader
Alia medlemmar har tillgang till foreningens klubbhus och byggnader med undantag
for verktygsboden och containerbod, dar verktyg och maskiner forvaras. Nar man
anvant klubbhuset skall man stada och lasa efter sig. Gemensamma redskapsbodar
och byggnader skall alltid hallas lasta.

Vattenposterna
Vattenposterna ar gemensamma. Det ar inte tillatet att gora egna kopplingar till
anlaggningen. Den som vattnar med slang eller spridare far inte lamna dessa utan
tillsyn. Vattnet i vattentunnorna skall anvandas for bevattning. Disk, handtvatt och all
sorts rengoring ska darfor ske utanfor tunnorna.

Redskap och verktyg
Gemensamma skottkarror, verktyg, grasklippare etc. skall skotas val och stallas
tillbaka varje dag, val rengjorda och i gott skick. Om nagot gatt sonder som du inte
kan laga sjalv, kontakta info@soderbrunn.se

6vrigt
Skadedjursbekampning
Som lottinnehavare har man ansvar for att vidta nodvandiga atgarder for att minimera
forekomst och spridning av skadedjur saval pa som kring den egna lotten. Endast
miljovanliga medel och humana metoder ar tillatna. Rattgift ar olagligt och fOrbjudet
att anvanda.

Vaxtsjukdomar
Svartvinbarsbuskar med kvalster skall inte brannas - vaxtdelarna laggs i en kraftig
plastsack som sedan laggs och oppnas upp i containern for Brannbart pa staddagen.

Vaxtavfall
Primar kompostering bor ske pa den egna lotten, heist i en sluten skadedjurssaker
behallare. bvrigt mjukt vaxtmaterial kan laggas pa gemensam kompost.

Brannhogen
Endast obehandlat virke, mindre grenar/kvistar fran buskar och trad, hallonris och
liknande far laggas pa brannhogen. Ar brannhogen stangd far man sjalv ombesorja
bortforsling till Ave eller invanta narmaste staddag da container finns tillganglig.
Efdning av avfall pa egna fotten ar ej tillaten.

Avfallshan tering och hushallssopor
I anslutning till huvudentreer finns sopbehallare. Dessa ar avsedda endast fOr
brannbara hushallssopor. Inget avfall far stallas utanfor sopbehallarna.
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Containers, som finns pa plats pa staddagarna, ar avsedda for brannbart material
sasom uppkapade stora grenar, malat och impregnerat virke, plast, papper.

Avfallssackar pa staddagarna ar avsedda endast for icke brannbara material sasom
metall, glas, gummi mm.

Den enskilda medlemmen ansvarar sjalv for att all typ av miljofarligt avfall
transporteras till Avc eller miljostation. Exempel pa miljofarligt avfall ar farg-, lack-
och limrester, burkar med intorkad farg (aven vattenloslig) penslar och rollers,
bekampningsmedel, losnings-medel, batterier mm.

Grillning/tandvatska
Grillning ar tillaten pa de enskilda lotterna forutsatt att grillningen sker i behallare
tillverkade och avsedda fOr andamalet. Storre oppna karl utan lock ar ej tillatna.
Under perioder av allmanna lokala eldningsforbud galler dessa. Foreningen
uppmanar till att anvanda miljovanlig lagaromatisk rapsolje- paraffinoljebaserad
tandvatska alUandpapper, block eller klossar. Vanlig tandvatska ger utslapp av
aromater och andra kolvaten som ar skadliga fOr halsa och miljo och kan upplevas
besvarande fOr kansliga personer.

Fagelmatning
Utfodring av faglar ar endast tillaten fran 1 november t.o.m. 31 mars enligt beslut vid
sommarmotet 2012.

Husdjur
Hundar, katter och andra husdjur ar valkomna att vistas pa omradet men skall hallas
kopplade enligt jaktlagen. Rastning skall ske utanfOr omradet.

Besokande allmanhet
Alia besokare ar valkomna att promenera pa gangarna inom omradet. Besokare far
dock inte ga in pa lotterna, som ar privat egendom, utan tiIIstand fran
lottinnehavaren.
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Gunnar Bjorkman
Parkchef, Kungliga Djurgardens Forvaltning

Den 7 If201;


