
Antagna av Årsmötet den 2019-02-24  

REGLER OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HÖKARÄNGENS KOLONISTUGEFÖRENING HKF 

 
Alla föreningar för koloni -och fritidsträdgårdar som arrenderar (hyr) mark av staden, har förbundit 
sig att följa vissa gemensamma regler. Dessa generella föreskrifter är utfärdade av Föreningen Stor-
Stockholmms Koloniträdgårdsförening (FSSK) tillsammans med Stockholms stad, FSSK:s  Allmänna 
ordningsföreskrifter. Förutom dessa föreskrifter har vår förening egna regler och förordningar enligt 
följande 
 

 

# 1 Marken runt din egen stuga ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Tänk på 

grannsämjan så att det inte uppstår olägenheter för de närmaste grannarna. Blast, ogräs, träd- och 

gräsklipp och liknande skall komposteras i egen trädgårdskompost, gemensamma kompostplatser 

eller slängas på miljöstation. Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp eller 

byggavfall. Sköter inte arrendatorn "tomten" uppmanas denne av styrelsen att åtgärda detta inom 

tre veckor 

# 2 Samtliga lotter ska förses med nummer på väl synlig plats.   

# 3 Åretruntboende är förbjudet. Stugorna får endast användas under tiden 1 april – 30 september 

samt under tiden 30 september – 31 mars sporadiskt vid helger och veckoslut eller jämförbar 

ledighet. 

# 4 Alla förändringar av exteriör så som nybyggnation, tillbyggnad (t.ex. redskapsbod, ändring av tak 
eller fasad, färgsättning, uppsättning av staket, plantering av häck alternativt träd etc). Ska göras 
enligt gällande bestämmelser i arrendeavtalet/gestaltningsprogrammet och ska ALLTID 
tillstyrkas/godkännas av föreningens styrelse. Efter godkännande och eventuellt bygglov kan arbetet 
först påbörjas. OBS! Medlem har personlig skyldighet att kontrollera om bygglov krävs eller inte, 
Rapport över färdigställandet måste lämnas till styrelsen. En kolonistuga får vara maximalt 15 kvm, 
ett förråd får vara maximalt 3 kvm. 
 
# 5 Styrelsen ansvarar för vad som kallas ”syn av lotter” Det innebär bland annat att två gånger om 
året – höst och vår kontrolleras att alla lotter är i gott skick. Styrelsen ska framförallt se över att 
lotten ser vårdad och välskött ut. Det får exempelvis inte finnas några byggavfallsrester eller se 
märkbart skräpigt ut på lotten.  
 

# 6 Vid en eventuell uthyrning av stugan ska styrelsen ALLTID underrättas och stugägaren ansvarar 

för att gästerna meddelas om vilka regler som gäller för föreningen.  

# 7 Arrendatorn är själv skyldig att ta reda på vilka träd, buskar och plantor som är tillåtna vid lotten. 

Skriftligt tillstånd från styrelsen krävs för att ta bort träd eller buskar. 

 # 8 Arrendator är skyldig att delta i föreningens gemensamma arbetsuppgifter som tex. städning av 
allmänna markområden, och tillhörande byggnader såsom grillhus, cafét (dansbanan) och områdets 
toaletter, samt arbetsdagar i ett rullande schema för områdets café under sommarperioden juni-
augusti mellan kl. 11:00-16:00 enligt arbetslista.  
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# 9 Samtliga i föreningen ålagda att köra ut Sopkärlen till vägkanten (2 ggr i veckan) för närvarande 

onsdag kväll och återigen torsdag morgon. Hushållssopor och mindre skräp slängs väl paketerat i 

utställda sopkärl. Mer skrymmande skräp, som byggnadsmaterial och dylikt ska var och en forsla bort 

till kommunens uppsamlingsplatser. Överträdelse kan leda till straffavgift.  

# 10 Sällskapsdjur får medföras på lotten. Djuren ska ha sådan tillsyn att grannar och övriga inte störs 
eller utsätts för obehag. Avföring från husdjur ska plockas upp.  Hund ska utanför lotten vara 
kopplad. 

# 11 Parkering Får endast ske på anvisad plats. Övrig bilparkering är förbjuden. Parkeringsplatsen får 

INTE användas som långtidsparkering.  

 

# 12 Eldning får inte ske på kolonilotten, och är endast tillåten under vecka 18 och v 40 på anvisad 

plats.  Det är inte tillåtet att grilla direkt på mark.  

# 13 Påkoppling av vatten görs årligen i mitten av april. Varje kolonist ansvarar för att samtliga 

kranar på den egna lotten är stängda i god tid före detta datum, dock senast den 1 april. Vid 

vattenpåkoppling bör lottägaren, eller någon som denne utser, vara närvarande på sin lott för att 

kontrollera att inget läckage uppstår, inom -eller utomhus på lotten. Det åligger lottägaren att 

åtgärda eventuellt problem och informera sin granne om situationen. För vattenansvarigs merarbete 

med avstängning av vatten vid tomtgräns och uppsökning av lottägaren, debiteras lottägaren en 

avgift, som fastställs av årsmötet, till föreningen.  Avstängning av vatten görs i mitten av oktober. 

Direkt efter avstängningen skall samtliga kranar på den egna lotten öppnas av respektive kolonist. 

Varje kolonist ansvarar för att samtliga kranar på den egna lotten är öppna inför vintern.   

# 14 El Är indragen att användas i grillhuset, dansbanan och områdets A-toalett, där man även kan  

ladda sin telefon/dator om så behövs. Det är endast tillåtet att "låna" el vid större arbeten, 

renoveringar och d yl. Och då endast under kortare stunder.   

 # 15 Knivbrott på allmän plats.  Kastning med knivar, yxa eller andra skär/stickvapen är direkt 

olämpligt och förbjudet inom föreningen och parkens område. 

# 16 Medlem som medvetet bryter mot dessa ordningsregler kan uteslutas ur föreningen och 

därmed mista arrenderätten till lotten, varefter försäljning och avflyttning skall ske snarast. 

# 17 Dessa ordningsregler är antagna av föreningen och förelagda Stockholms Stad. 

Ordningsreglernas bestämmelser har samma giltighet som de i arrendekontraktet. Styrelsen har 

därför rätt att vid brott mot ordningsreglerna beivra dessa i enlighet med § 6 i arrendekontraktet och 

§ 2.6 i 

 

 

 


