Häckar och grusgångar
Varje tomt skall ha den av kommunen bestämda hagtornshäck som avgränsar tomten
från vägen. Häckarna skall vara klippta till midsommar max 120 cm och skall därefter
hållas max 120 centimeter hög. Se till att din häck inte blir för bred. Varje medlem
ansvarar för att hålla del av vägen utanför egna tomten ogräsfri.

Välkommen till

Åvattnet
Till varje tomt är åvatten framdraget. Vattnet är endast för bevattning.
Åvattnet är inte drickbart! Dricksvatten hämtar du vid tappställen i vägarna.
På anslagstavlorna kommer ni att finna information om när åvattnet stängs av/sätts på.
Efter avstängningen skall alla kolonister öppna sina vattenkranar, detta för att
ledningarna inte skall frysa sönder under vintern. Observera att ni måste komma ihåg
att stänga kranarna innan vattnet sätts på igen på vårkanten.
Postlådorna
Lådorna vid grind 2 och 4 är endast avsedda för dagstidningar. Privat post skall skickas
till hemadressen.
Försäkringar
Fritidshus- och olycksfallsförsäkring är var och ens ansvar.
Sopor
Endast brännbara hushållssopor får lämnas i föreningens sopkärl. Kartonger, glas, metall
m.m. lämnas vid Torbjörnstorg eller annan sopsorteringsanläggning. Närmaste
återvinningsstation ligger i Librobäck, på andra sidan Fyrisån.
Trädgårdsavfall från den egna tomten komposteras med fördel i den egna komposten.
Öppna komposter rekommenderas inte.
Uthyrning av fordon
Du kan hyra bilkärra eller fyrhjuling inkl kärra av föreningen om du har behov att frakta
någonting. Bokningslista finns i södra förrådet.
Miljö
Vår strävan är att varje kolonist odlar ekologiskt. Vi värnar om miljön och tänker på
framtida generationer.
Till sist
Vi hoppas att ni skall finna det trivsamt på Tunakolonin. För att föreningen skall fungera
krävs många frivilliga insatser. Du som är intresserad av att hjälpa till, ta kontakt med
någon i styrelsen och meddela ditt intresse.
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Med den här foldern vill vi hälsa dig välkommen som medlem i
Koloniträdgårdsföreningen Tuna upa och samtidigt få överlämna
information om föreningen. Vår förhoppning är att du ska trivas i
föreningen och på din kolonilott.

Kolonins omfattning
Tunakolonin består av två områden. Det större området har 254 kolonilotter samt åtta
toaletter och tre duschar.
Dessa lotter nås via
grind 1 = södra grinden som ligger närmast Fyrishov
grind 2 = mittengrinden som ligger närmast Föreningshuset
grind 3 = norra grinden som ligger närmast Bärbyleden
Det mindre området består av 50 lotter samt två toaletter och en dusch.
Dessa lotter nås via
grind 4 = norr-norra grinden, som ligger på andra sidan Bärbyleden.
Norr-norra gränsar till militärområde. På norr-norra området finns en fin bergsknalle
som är trevlig att bestiga för att bl a njuta av utsikten.

Parkeringsplatserna är endast avsedda för personbilar. Kostnaden för parkeringsplats är
för närvarande 300 kronor/säsong. För att undvika körskador på vägarna byts till
vinterlås under vinterhalvåret. Parkering/uppställning vintertid är inte tillåtet.

Byggnationer
Om du har planer på att bygga till eller nytt skall du lämna din ansökan och ritningar till
styrelsen eller i brevlådan som finns i föreningshuset. Varje bygglov debiteras med 500
kronor efter byggnadskommitténs och styrelsens beslut.
Installationer av mulltoaletter kräver tillstånd från miljökontoret. Braskaminer kräver
bygglov och besiktning.
Nycklar
Vid behov av extra nycklar kontakta nyckelansvarig.

Alla kolonister har tillgång till samtliga utrymmen med grindnyckeln.
Information
Inom området finns fem anslagstavlor. Dessa är belägna vid grind 1-4 samt i
Föreningshuset. Information hittar du också på hemsidan.
www.tunakolonin.se
Utöver aktuell information hittar du också kontaktuppgifter på koloniföreningens
styrelseledamöter och förtroendevalda.

Eldning
På grund av brandrisk får eldning inte förekomma på kolonilotten. Vid grillning skall
grillkol eller grillbriketter användas. Inga öppna eldar!
Styrelsen
Ni finner namnen på styrelsens ledamöter och övriga funktionärer uppsatta på våra
anslagstavlor. Medlemsförteckning kan erhållas vid årsmötet eller genom kontakt med
någon ledamot i styrelsen.

Föreningshuset
Föreningshuset är beläget vid den stora planen med flaggstången i mitten. Huset
inrymmer utrymme för latrintömning och toaletter. Här finns även duschutrymmen,
tvättstuga samt en bastu, vilka kan nyttjas till självkostnadspris. Alla kolonister har
tillgång till dessa med sina grindnycklar.

Gatuvärdar
Gatuvärdarna har bl a till uppgift att hålla kontakt med nya medlemmar. Det är viktigt
att du tar kontakt med din gatuvärd när du fullgjort din arbetsplikt vid städdagarna.

Föreningshuset utnyttjas till möten och fester, som styrelsen och festkommittén
anordnar under säsongen.

Kasen
Varje sista april anordnas kasar, om tillstånd medges från brandmyndigheten. Ingenting
får läggas på kasarna före kommunens/polisens godkännande. OBS endast omålat virke,
kvistar och grenar får läggas på kasen.

Föreningshuset kan även hyras av kolonister, för egna privata fester. Lokalen går att
hyra med eller utan ljudanläggning. Porslin ingår. Kontakta bokningsansvarig.
Biltrafik
Av miljö och säkerhetsskäl bör biltrafik minimeras. Iakttag försiktighet vid körning till
respektive P-plats. OBS! Inom området gäller hastighetsbegränsningen 10 km/tim.
Bilparkeringar
Ett begränsat antal parkeringsplatser finns att hyra för kolonins medlemmar. Tag
kontakt med parkeringsansvarig om du är intresserad av en plats. Skötsel åligger den
som hyr parkeringsplatsen.
Parkering på vägarna, framför eller utanför stugorna är inte tillåten, annat än för kortare
i och urlastningar. Parkering utanför angivna parkeringsplatser är inte tillåtet.

Möten
Årsmötet hålls i mars månad och Sommarmötet i augusti. Information finner ni på
anslagstavlorna och hemsidan där vi meddelar allt som händer och sker inom
Tunakolonin.
Städdagar
Städning av gemensamma ytor genomförs vår och höst. Se anslagstavlorna och
hemsidan. Varje medlem har skyldighet att hjälpa till med skötsel av gemensamma ytor
minst tre timmar per säsong. Ej genomförd arbetsplikt debiteras med 1000 kr.

