
Nyhetsbrev maj 2019 
Drevvikens fritidsträdgårdar 
Våren är här! Med värme och kyla och då är det svårt att veta när man ska så. Vill inte att de små 
plantorna ska förfrysa. 
Vi hade årsmöte den 7 april. Det var trevligt med bra diskussioner. 
Styrelsen fick dock bakläxa på att höja årsavgiften och ska komma tillbaka nästa år med bättre 
underlag om vad som behöver göras med vårt vattensystem. 
Årsmötet antog de nya ordningsreglerna. Bland annat poängterar de att om du vill uppföra en 
pergola måste du först prata med din granne och styrelsen för att den inte ska skugga eller 
störa en granne. Vi får inte bygga något med tak eller sätta upp staket som är högre än 1,1 m 
högt. 
Läs mer här nedan. 
Vi erbjuder beställning av jord och kogödsel se nedan. 
Vattnet är påsatt. Ett rör behövdes lagar. 
4 nya medlemmar i styrelsen valdes in. 
Annika Bie ordförande lott 109 
Irene Remmel kassör lott 126 
Greta Smedje medlemsansvarig lott 111 
Solveig Danielsson ledamot lott 19 
ny- Lisskulla Molke-Hoff ledamot lott 29 
Laitho Smoijt suppleant lott 55 o 56 
ny- Josephine Askegård suppleant lott 159 
ny- Angelica Åslund suppleant lott 57 
ny- Kristina Allpere suppleant lott 131 
I helgen den 4-5 maj är det städdagar 
Vi har 4 städdagar per år två på våren och två på hösten och du behöver delta 
på en av dem. Om du inte deltar får du betala en avgift om 300 kr. 
Städdagen börjar 10.30 och slutar ca 14.30. Du behöver delta hela tiden och 
komma i tid för att du inte ska behöva betala städavgift. 
Vi eldar om det är tillåtet och inte blåser. 
Korvgrillning som avslutning, även vegetarisk korv. 
Mycket välkomna - det är kul att arbetat tillsammans! 
Gemensam beställning av redskapslådor kommer att göras i maj 2019. 
De som önskar göra en beställning betalar in 1750:-SEK till föreningens plusgiro 24 20 05-7 senast 
7/5. 
Glöm inte att skriva lottnummer och namn! 
Gemensam beställning av ekologisk jord och kogödsel kommer att göras i maj 2019. 
De som önskar göra en beställning betalar in 65:-SEK/50l säck för jord och 75:-SEK/50l säck för 
kogödsel senast 7/5. 
Glöm inte att skriva lottnummer och namn och antal säckar! 
OBS! Några viktiga regler. 
Om du vill uppföra en pergola måste du först prata med din granne och styrelsen för att den 
Om du vill uppföra en pergola måste du först prata med din granne och styrelsen för att den 
inte ska skugga eller störa en granne. Vi får inte bygga något med tak eller sätta upp staket 
som är högre än 1,1 m högt. 
Läs mer här nedan. 
Ordningsregler för Föreningen Drevvikens Fritidsträdgårdar 
Antagna av årsmötet 2019. Ordningsreglerna kompletterar lagstiftning, avtal och stadgar. 
Lotten är avsedd för odling. Maximalt 30 kvm av lotten får avsättas för sittplats, pergola, trädäck 
och gräsmatta. På en lott få endast ett fåtal träd finnas. 
Medlem ska ordna och använda sin lott med hänsyn tagen till andra odlare och omgivningen. Varje 
medlem som önskar anlägga något som eventuellt skulle kunna medföra störning (t.ex. skuggning) 
ska först stämma av frågan med berörd granne och styrelsen. Styrelsen har mandat att tolka om 
det föreligger en störning för annan odlare. Vid bedömningen bör styrelsen höra synpunkter från de 
medlemmar som berörs. 
Lotten ska hållas i städat och vårdat skick. Ogräs ska tas bort eller hållas efter så att det inte sprids 



till omgivningen. Rotogräs ska hållas efter särskilt vid gränsen till angränsande lotter. För fröogräs 
bör vissnande blomställningar tas bort på hela lotten. Detsamma gäller invasiva arter såsom 
lupiner. Gräsytor bör klippas återkommande under odlingssäsongen. Lotten får inte användas för 
upplag av skräp. 
Medlem ska hålla gångväg i anslutning till sin lott vårdad och framkomlig. Gång ska vara minst så 
bred att det går att komma fram med en lastad skottkärra. 
Endast byggnationer som inte kräver bygglov får uppföras. Ny pergola får vara maximalt 1,8 m hög 
och maximalt 6 kvm till ytan. Det får inte har fast tak men kan förses med ett löstagbart tak av t.ex. 
segelduk, som tas ner över vintern. Nytt plank får vara högst 1,1 m högt. Nya staket/stängsel runt 
odlingslott får vara högst 1,1, m höga. Detsamma gäller häck eller annan tät växlighet mot 
gångstråk. 
Vårarbetet på lotten ska påbörjas i så god tid att lotten i huvudsak är iordningställd och städad den 
15 juni. Efter odlingssäsongen ska lotten städas upp före den 1 december. 
Vi odlar ekologiskt utan konstgödsel. Kemiska bekämpningsmedel och gifter är inte tillåtet att 
använda. 
Vattning. Inom området finns ett flertal vattenposter. Se till att marken nedanför och kring kranarna 
inte blir dränkt vid vattenhämtning eller när du kopplar en slang. Ta bort slangen när du har vattnat 
klart så att andra odlare kommer åt. Du får inte lämna slang eller spridare utan uppsikt. 
Kompost. Kompostera gärna trädgårdsavfall på din egen lott men tänk på att ordna och sköta 
komposten så att den inte lockar t.ex. råttor, sniglar och ormar. Det är inte tillåtet att lägga avfall 
någon annan stans på eller i anslutning till området. 
Eldning av avfall är endast tillåten på den gemensamma eldningsplatsen och vissa veckor höst och 
vår, i samband med städdagarna och om vädret tillåter. Avfall som ska eldas bör förvaras på egen 
lott fram tills städdagarna. 
Sopor. Hushållsavfall och annat avfall som inte ska eldas måste var och en själv ta med sig från 
området. Det finns ingen gemensam soptunna. 
Området ska vara lugnt och trivsamt. Man ska inte vara högljudd eller spela musik e.d. så att 
omgivningen störs. Det är inte tillåtet att gena över eller gå in på annans lott utan inbjudan, det 
gäller även barn och husdjur. 
Sällskapsdjur. Det är tillåtet med sällskapsdjur på lotten, men du ska ha sådan tillsyn av djuret att 
inga andra odlare utsätts för obehag. Hundar ska vara kopplade utanför lotten. 
Övernattning. Det är inte tillåtet att övernatta på området. 
Grindar och staket runt området. Grindarna till området ska hållas stängda utom när du lastar i och 
ur saker till din odlingslott. Meddela styrelsen om du ser någon grind eller ett staket som är trasigt. 
ur saker till din odlingslott. Meddela styrelsen om du ser någon grind eller ett staket som är trasigt. 
Parkering får endast ske på p-platserna, inte på ängar eller vägar. 
Verktygsförråd och dass. Redskap och verktyg som föreningen har kan lånas. De ska användas 
varsamt och återlämnas rengjorda och i gott skick samma dag du lånar dem. Nyckel till förråden 
går även till föreningens enkla dass. Lås förråden och dass när du lämnar dem. 
Hyra av maskiner. För att få hyra föreningens motordrivna maskiner (jordfräs, elverk, flismaskin och 
grästrimmer) måste medlem först få en introduktion i hur den fungerar. Maskinen ska återlämnas 
samma dag som den lånas väl rengjord och i gott skick. 
Styrelsen 
Vår mailadress; styrelsen@drevvikensfritidstradgardar.se 


