
Information till nya koloniägare 
 
Stagar, ordningsföreskrifter och 
byggtillstånd 
Läs materialet. Som koloniägare får du 
information och svar på en hel del frågor 
från stadgarna, ordningsföreskrifterna 
och byggtillstånd. Ovanstående 
dokument rekommenderas att läsa 
igenom innan du bestämmer dig för att 
köpa koloni. 
 
Aktivitetsdagar 
Arbetsdag förekommer i maj månad, 
anslås när det aktuellt. 
 
Allmänna toaletterna 
Finns vid föreningsstugan och uppe vid 
norra delen. Båda öppna under vintern 
men använd nyckel. Varmvatten är 
påkopplat året om. Tvättstugan stängs 
under vintern. Alla städar tvättstugan 
och duschar efter användandet.  
Låneböcker finns på Norra toaletten. 
 
Ambulans och andra 
utryckningsfordon 
Räddningstjänsten har ingen nyckel. Du 
måste själv möta upp nere vid kör 
grinden eller be en granne om hjälp.  
 
Arrendeavtalet med Ystad Kommun 
Vi har ett 10-årigt arrendeavtal med 
Ystad kommun, senast 2014 och det 
gäller i 10 år. 
Arrendeavtalet är sedan 1949 och det 
framgår av ert arrendekontrakt med 
föreningen. För närvarande betalar 
föreningen 60 000+indexrelering kr i 
arrendeavgift till Ystad kommun. 
 
Bastu 
Information finns på hemsidan.  
 
Belysningen i gångarna 
Ägs för närvarande av Energiverket i 
Ystad.  Varje lykta har ett nummer som 
måste uppges vid någon form av 
reklamation. Gör felanmälan på 
kommunens hemsida om du upptäcker 
att en t.ex. glödlampa är sönder.  
 
Bevattning 
Bevattning bör ske sparsamt, 
vattningsförbud gäller på området 

mellan kl. 10-17. Bevattningsförbud kan 
förekomma, information anslås. 
 
Biltrafiken 
Respektera hastigheten 10 km/tim. 
Informera dina gäster/företagare som 
ev. är i behov av att köra in i området. 
Enl. moment 14 vid leveranser av 
material etc. skall kolonisten själv möta 
upp vid infarten. Vid eventuella skador 
skall kolonisten själv stå för dessa 
kostnader. Om sådant sker meddela 
någon i styrelsen omgående.  
Det förekommer cyklister och barn som 
kör mot färdriktningen. Rekommendera 
barn som cyklar i gångarna att ha en 
flagga på cykeln.  
Längre tid för in/avlastning markera 
med en kon som finns stående i de flesta 
gångkorsningarna.  
 
Byggruppen 
Föreningen har klara byggregler, se 
stadgar. Ansökan finns och skall lämnas 
in i två exemplar. Ta gärna kontakt med 
byggruppen om du har frågor och vill 
diskutera ditt byggande.   
Stuga inklusive förråd max 50 kvm. 
Uterum 12 kvm, skall byggas i 
anknytning till stugan. 
Växthus 15kvm och ska vara fristående. 
Trädäck räknas inte in i byggytan men 
det krävs ansökan. 
Skärmtak över fönster eller dörr, max 
1.5 kvm. Rivningstillstånd krävs. 
Läs mer under Byggtillstånd på 
hemsidan. 
 
Dagstidning 
Under säsongen kan man få 
dagstidningen skickad till Östra 
Sommarstaden. Brevlåda finns vid stora 
ingången och norra ingången. 
 
Eldstad 
Det är inte tillåtet med öppen eld på 
koloniområdet.  
Rekommendationer är att varje kolonist 
har en brandsläckare. Vi kan inte ha 
brandposter ute i gångarna eftersom vi 
inte har vatten året runt.  
 
 
 
 



Halvårsmöte 
Enligt stadgarna ska styrelsen 
genomföra ett 
halvårsmöte/informations möte i 
augusti månad. Information anslås på 
informationstavlor och hemsida. 
 
Hemsida 
Uppdateras av webbansvarig, se 
hemsidan.  Webbansavig tar gärna emot 
material som kan vara av intresse för 
medlemmarna.  
 
Husdjur samt vildkaniner  
Vi anlitar en kommujägare för att skjuta 
vildkaninerna. Vildkatter förekommer i 
området även dessa försöker 
kommunjägaren hålla efter. Rastning av 
hund och katt i området är förbjudet, 
djuren skall vara kopplade när de vistas 
i gångarna.  
 
Häckarna och träd 
Häcken ut mot gången skall klippas tvär 
och höjd får vara max 120 cm hög och 
bredden max 30 cm.  Får tidigast klippas 
from lördagen vecka 22 tom söndagen 
vecka 24. 
Häckarna mellan kolonitomterna får ha 
en mäthöjd på 2 m. 
Högväxande träd får inte förekomma i 
området.  Träd/fruktträd skall planteras 
minst 3 meter från angränsande koloni, 
samt bär och övriga buskar minst 1 
meter från angränsande koloni. 
Gången utanför din koloni sköts av 
kolonisten. Se mer information i 
ordningsföreskrifterna. 
 
Juni, juli och augusti 
Det är inte tillåtet att spika, hamra, 
använda motordrivet redskap eller 
klippa gräs med motordriven klippare 
from lördag klockan 15.00 tom söndag. 
Även alla röda dagar.  
 
Koloniträdgårdsförbundet  
Vi tillhör dem och betalar vi en avgift 
med för närvarande ca 58 000 kr/år.  
Varje kolonist får 4 nummer av 
kolonitidningen utsänd per år. Vi i 
styrelsen har stöd och är delvis 
försäkrade genom denna försäkring för 
vårt styrelseuppdrag.  
 

 
Kompost 
Skall vara täckt. 
 
Källsortering 
Föreningen har källsortering för papper, 
plast, metall, glas och kompost. 
Brännbart avfall kastas i containern. 
 
Parkering 
Kostnad för närvarande 500 kr/år. Din 
parkeringsplats skall hållas ogräsfri. All 
parkering i gångarna är förbjuden, utom 
på den förhyrda parkeringsplatsen.  
Cyklar eller MC får inte parkeras i 
gångarna. 
 
Syn  
Enligt ordningsföreskrifterna genomför 
styrelsen syn i koloniområdet som regel 
efter mitten av maj månad och löpande 
under säsongen. Vi ber därför att 
kolonisterna ser till att trädgården ser 
städad ut. Vi vill inte agera poliser. Tänk 
på att koloniområde är öppet för 
besökare under sommarmånaderna. 
 
Trivselgrupp 
Triveselgruppen ordnar olika 
arrangemang under året. Information 
finns på anslagstavla och hemsida. 
  
Uthyrning av föreningsstugan – 
Föreningsstugan 700 kr/dygn. Om inte 
föreningsstugan är uthyrd dagen innan 
kan nyckeln hämtas tidigare.  Du hyr 
stugan från 11.00 – 11.00. Städning görs 
innan nyckeln lämnas tillbaka. Se 
särskilda städregler.  
Gäststugan 400 kr/dygn, Städning görs 
innan nyckeln lämnas tillbaka. Se 
särskilda städregler.  
Släp och trädgårdsmaskiner 100kr/halv 
dag 
All betalning görs med inbetalningskort 
över bankgiro. Skriv på inbetalnings-
kortet datum, koloninummer och vad du 
hyrt t.ex. släp. Detta för att ”uthyraren” 
skall kunna redovisa till kassören och vi 
bokför på rätt konto. 
 
Vaktmästare arbetar måndag, torsdag 
och fredag. 
 
 



 
Öppettider 
Styrelsen har öppet hus i 
föreningsstugan första måndagen i 
månaden under perioden maj-
september mellan klockan 18 – 19.   
 
 
Överlåtelser och försäljning  
Kan ske enligt överenskommelse med 
ordförande/vice ordförande första 
måndagen i månaden mellan 18 – 20.  
 
Historia 
Vår förening startade 1946, en styrelse 
uppvaktade Ystad Kommun (dåvarande 
drätselkontoret) och lämnade in en 
önskelista för att få ett koloniområde. 
Det var först 1949 som föreningen 
tilldelades kolonimarken som är 62140 
kvm stort.  Kommunen anlade gångar, 
inhägnade området., och planterade träd 
en del träd, och märkte ut tomterna. 
Man fördelade tomterna genom 
lottdragning. Sen började man odla och 
bygga.  Det har skett många 
förändringar genom åren.  
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