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Trivselregler  
för våra medlemmar i och gäster på Lindö Koloniträdgårdsförening. 

 

In och ut på området  

Grindarna – Stäng och lås både efter infart och utfart. 

Bilkörning – om Du behöver köra bil inom området får hastigheten inte 

överskrida 15 km/tim och Du kör bil endast vid av- och/eller pålastning vid  

Din odlingslott eller stuga. (Annat särskilt tillstånd kan gälla).  Även 

bommen ska hållas låst. 

 

Gemensamma områden inklusive servicehuset 

Trädgårdsavfall/kompost kan Du lägga i containern vid parkeringsplatsen  

eller lägga i Din egen kompost. Var noga med att enbart lägga 

komposterbart avfall i vår gemensamma container, inga grenar, ingen  

plast el dyl. (innebär extra kostnader för vår förening). 

Brännbart och torrt trädgårdsavfall   tar Du till bränntunnan längst bort  

på stora gräsplanen. Lägg kvistar och grenar i småbuntar, max 1 meter  

breda, med starkt snöre omkring för att underlätta hanteringen. 

All eldning på den egna stug-/odlingslotten är absolut förbjuden.        

Klippning av gemensamma gräsytor, rensning av ogräs runt servicehuset 

utförs enligt särskilt schema för varje gata. 

Gemensamma städdagar – vår och höst har vi gemensamma städdagar.   

Du deltar efter förmåga och ork.  Du kan alltid bidra på något sätt! 

 

Servicehuset. För städning av servicehuset, kök och toaletter och dusch  
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finns ett särskilt turordningsschema på anslagstavlan i köket. Efter   

genomförd städning signerar Du på schemat.  Är Du förhindrad att städa 

den vecka du blivit tilldelad får Du själv byta vecka med en granne. Om 

städningen inte blir utförd debiteras Du en städkostnad, f.n.750 SEK så  

att Din granne som står på tur inte ska få dubbelt jobb.  

Vill Du boka servicehuset för privat fest eller liknande kan Du göra det på 

listan för detta som finns i servicehuset. OBS Om Du bokat servicehuset ska 

Du lämna det i rent och ordnat skick. Det ska vara möjligt för andra 

medlemmar att hämta/lämna matvaror även då köket är bokat. 

 

Sopsortering. Sopor kan kastas i de gröna soptunnor som står uppställda 

vid infarten till parkeringsplatsen. Färgsorteras i påsar enligt kommunens 

regler. Avfallspåsar finns i servicehuset. Knyt ihop påsarna väl så att vi 

slipper besök av råttor.  

 

El, vatten och avlopp. 

Solceller i stugan får Du gärna installera men inte el ansluten till elnätet. 

Vatten och avlopp får Du inte installera. 

Sommarvatten - Under sommarmånaderna finns bevattningsvatten från 

Eskilstunaån tillgängligt. 

  

Visa hänsyn.  

Lek i och på gemensamma utrymmen. Låt gärna barnen leka men inte i  

dusch och toalettrum – tänk på skaderisken. Håll uppsyn över barnen vid 

vistelse i serviceköket. 

Husdjur. Håll uppsikt över Din hund eller katt. Håll Din hund kopplad 
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utanför Din stuga/odlingslott. 

Störande av ordning och grannar – visa hänsyn till Dina grannar om Du 

till exempel har fest. Om deltagarna är alltför högljudda eller störande på 

annat sätt liksom om musik spelas för högt kommer en varning att skickas 

från styrelsen till ansvarig medlem. Om varningen inte hörsammas har  

styrelsen, enligt stadgarna, rätt att utesluta medlemmen från föreningen. 

 

Din egen lott   

Naturligtvis vill Du hålla Din egen lott i gott skick. Se även till att Dina buskar 

eller Din häck inte växer in på Din grannes tomt och att träd på Din tomt        

inte ger otrivsam skugga hos Din granne. Du behöver också rensa ogräset  

på gatan en meter utanför Ditt staket. 

 

Information 

Håll Dig underrättad om vad som är på gång på Lindö genom att gå med i   

vår Facebook-grupp – Lindö Koloniträdgårdsförening, och läs på våra 

anslagstavlor vid parkeringen och servicehuset.  

Adressändring. Anmäl ny adress för post och/eller e-mail till vår kassör. 

 

                                                                                                    Styrelsen 


