
Ordningsföreskrifter gällande från  2010 10 01 

Att vara kolonist i Tanto är ett privilegium och ett nöje. Men för allas vår trevnad 

behövs ändå några fasta regler att hålla sig till, dels de regler som staden ålagt oss, dels 

de som vi i föreningen sedan länge kommit överens om.  

1, Lotten ska ge ett vårdat intryck. Blast, ogräs och annat får absolut inte slängas ut i 

omgivningarna, utan var och en komposterar sitt eget ogräsrens. 

3. Eldning av grenar och kvistar får endast ske veckorna 18 och 40. Ta då hänsyn till 

grannarna och elda helst i bränntunna. Hushållssopor hämtas mellan den 1 maj och 15 

oktober. Endast hushållssopor tas om hand i soprummen. Toaletterna städar vi enligt schema. 

4. Bilparkering inom hela området är förbjudet ända från infarten vid Tantolundsvägen. Att 

lasta och lossa material är tillåtet men tänk på att tillfartsvägar och vändutrymme för 

exempelvis ambulans hålls öppna. 

5. Varje år ska lotten vara iordningställd den 15 juni. Tillsammans med kvartersombuden 

besiktigar styrelsen området och ger, vid behov, anvisningar om lämpliga förbättringar. 

6. Gångarna ska hållas rensade från ogräs. Varje kolonist har ansvar för att rensa gången 

utanför sin lott, under sitt staket samt även hålla undan eventuell sly inom närområdet. 

7. Träd, buskar och andra högre växter och får inte planteras så att de orsakar besvär för 

omgivande lotter, som skugga, skymd utsikt eller växer över grannens lott. Häckar vid lottens 

entrésida får inte överstiga 1,10 meter och mot gångar och vägar 1,40 meter. 

8. Mellan lotterna får inte staket sättas upp utan tillstånd från styrelsen. Den som låser sin 

grind skall använda ett El 3-lås. 

9. Vattning bör ske med förnuft och utan onödigt slöseri. Vattenspridare får absolut inte 

lämnas påslagen utan tillsyn. Vattna inte i solsken, utan enbart morgon och kväll. 

10. Hund och katt får vistas inom området. Hund skall hållas kopplad utanför den egna lotten. 

11. Skötsel av lotten får varken helt eller delvis överlåtas till någon annan person utan 

styrelsens skriftliga godkännande. 

12. Alla förändringar av byggnaderna på lotten bör föregås av kontakt med styrelsen. I vissa 

fall krävs skriftligt tillstånd. Likaså inför byggande av trädäck, altaner, murar eller annat av 

permanent karaktär på lotten. Partytält får enbart sättas upp tillfälligt i samband med fest. 

13. De gemensamma arbetena inom föreningen sker genom arbetsplikt, minst sex timmar. 

Varje kolonist skall kontakta sitt kvartersombud för att ta reda på en lämplig arbetsuppgift. 
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