Ordnings regler för Väsbyskogens koloniförening
•

Det är alltid lott innehavaren som står för kontraktet som
ansvarar för lotten och får inte överlåta eller sälja sin lott.

•

Se till att det odlas minst på 75% av lotten

•

Man får inte bygga små stugor eller större tillbyggnader. Lotten är
för odling och byggnationer som inte uppfyller kraven får rivas
eller minskas ner.

•

Kontakta alltid styrelsen innan man tänker bygga något.

•

Man får inte bygga fasta murade grillplatser. Endast lösa och flyttbara grillar är tillåtna. Tänk på eldningsförbud när det råder.

•

Se till att det är rent och snyggt på lotten samt att det inte står en
massa bråte och skräp. Det man har hämtat till lotten får man
även ta med och slänga hemma hos sig eller på ÅVC.

•

Lottinnehavaren ansvarar även för staketen runtomkring är hela
och fina samt att det inte utgör någon fara för någon och att
ogräset är rensat utanför på gångarna vid varje staket sida av
lotten.

•

Slösa inte på vattnet i onödan, vattna det som behövs och stäng
sedan av vattnet och ta bort slangen från kranen så att nästa kan
använda det. Pooler/bassänger för barn får inte användas eller
fyllas med vatten

•

Respektera grannar, störande beteende som hög musik, för hög
alkohol konsumtion då det kan bli stökigt är inte ok.

VÄND

Ordnings regler för Väsbyskogens koloniförening
•

Man får inte köra på sportfältet eller parkera utanför sin lott på
sportfältet

•

Får du besök hänvisa dom till parkeringen vid gröna boden om
dom behöver parkera sin bil

•

Se till att ha en egen kompost

•

Meddela alltid adress och telefon nummer byte så att styrelsen
alltid har rätt kontakt uppgifter. Du kan uppdatera dina uppgifter
på: www.vskoloni.se

•

Betala alltid i tid senast runt sista mars varje år. Har du inte fått
fakturan i början av året kontakta alltid styrelsen eller gör bara en
betalning med ditt namn och lott nummer. Info om vart man
betalar finns på : www.vskoloni.se

•

Det är obligatoriskt att delta i städdagar som styrelsen

•

Se även till att du har koll på föreningens stadgar. Finns att hämta
eller läsa på: www.vskoloni.se

•

Se till att din hund är alltid kopplad och under uppsikt

•

Vid minsta tvekan kontakta alltid någon från styrelsen för mer information.

•

För mer information och uppdatering kolla på hemsidan eller
anslagstavlan med jämna mellanrum
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