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tkast		ORDNINGSFÖRESKRIFTER	
	
För Elinelunds Sommarstads Koloniförening beslutade på höstmöte den 
2017-10-19.  
Det åligger varje medlem att iaktta nedanstående samt visa hänsyn mot 
grannarna!  
 
1. Kolonist ska verka för att arrendeavtal, Malmö stads byggregler för trädgårds-
Kolonier, Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA-K), föreningens 
stadgar, liksom fastställda ordningsföreskrifter efterföljs.  
 
2. Kolonist är skyldig att vara uppdaterad betr. Föreningens information/aktiviteter 
genom anslagstavlor eller hemsida https://elinelundssommarstad.se. 
 
3. Innan ny/tillbyggnad eller ändring av byggnader utförs skall ändrings- eller 
tillbyggnads-handlingar inlämnas till styrelsen för handläggning. Blanketter finns på 
föreningens expedition, samt på vår hemsida under arkiv. Ritningar som godkänts ska 
noga följas. Vid omklädnad av byggnad behövs ej tillstånd, om denna ej nämnvärt 
ändrar dess karaktär. När tillbyggnad eller ändring är klar, meddelas styrelsen för 
besiktning. Inga ändringar får påbörjas innan de har godkänts.  
 
4. Bil-, mc- och mopedkörning inom området är ej tillåten. Undantag görs för 
sjuktransporter och tillfälliga tyngre transporter samt då nyckel kvitterats ut enl. 
särskild rutin. Betr. grind och bommar gäller att en ska vara olåst. Parkeringsförbud 
gäller inom grindarna. 
Kör sakta (max 10 km/tim)- tänk på barnen!  
 
5. Hundar får inte springa lösa inom området. Kopplings och upplockningstvång 
gäller. Hundpåsar får ej läggas i papperskorgar utan hundlatrintunnor ska användas.  
 
6. Störande verksamhet som t.ex. gräs- och häckklippning, byggarbeten eller annat 
får ej utföras under tiden 1 juni till 31 augusti:  

-måndag t.o.m. torsdag före kl. 07.00 och efter kl. 20.00 
-fredag före kl. 07.00 och efter kl. 18.00 
-lördag före kl. 08.00 och efter kl. 15.00  
-sön- och helgdagar inte alls. 
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Förbud råder under veckorna 25-28  avseende ny-, till- och ombyggnad där 
maskiner/verktyg med hög ljudnivå används t ex spikpistol, kapsåg, borrning, 
stenkapning etc. Vid tveksamhet kontakta styrelsen. 

 
7. Master för mottagning v TV-sändning får inte sättas upp högre än 1 m över 
taknock. Parabolantenn överstigande 50 cm diameter skall montera på marken. 
 
8. Ej spela för högt eller alltför sent på dygnet med instrument/musikanläggningar.  
 
9. Halva gångens bredd utanför egen kolonitomt samt hyrd parkeringsplats skall 
hållas fri från ogräs genom koloniägarens försorg. Detta gäller även trottoaren mot 
Elinelunds-vägen. Växter längs gångarna får inte hänga ut över tomtgränsen.  
Tomtgräns = staket. Fri höjd för träd/buskar mot gång är 4 m.  
 
10. För badpooler med volym 3 000 l till 10 000 l gäller följande: Bygglovsansökan 
till styrelsen. Pooler ska tömmas med tankbil samt att Boverkets säkerhetsföreskrifter 
efterföljs.  
 
11. Postlåda ska sitta på staketets insida och stugnummer skall finnas uppsatt synligt 
från närmaste gång.  
 
12.  Vid stopp i avlopp kontakta styrelsen – inte spolfirma!  Avloppet får ej användas 
under tiden vattnet är avstängt dvs. 1 november till 31 mars.  
 
13. Tömning av trädgårdsavfall sker varannan vecka (se anslag). Kärlet får sättas ut 
för hämtning på söndagar och ska hämtas tillbaka senast torsdag samma vecka. 
 
14. Det är inte tillåtet att borra eller gräva efter eget vatten på tomten. Egen brunn för 
spill, dag- och regnvatten får ej tillföras avloppsanläggningen. 
 
15. Det är inte tillåtet att ”kommersiellt” hyra ut kolonistuga (se arrendeavtal). 
 
16. Det är inte tillåtet att mantalsskriva sig på koloni/Elinelundsvägen 60 eller bo 
stadigvarande i kolonistugan under tiden 1 nov - 31 mars. (se arrendeavtal) 
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