
Välkommen som odlare i
Skarpnäcks fritidsträdgårdar

Låna redskap
Föreningen har gemensamma redskap som 
spadar, grepar, krattor, räfsor som finns att låna 
i boden. 

Förrådet är alltid olåst. När du är klar med ett 
redskap så ställ tillbaka det direkt, så kan någon 
annan odlare använda det. Glöm inte att göra 
rent redskapen när du är klar med dem. Och 
om något går sönder, meddela styrelsen så att 
vi kan åtgärda det. Skottkärror står utanför, de 
är fastlåsta, koden till låset har du fått i mejl, om 
inte – fråga styrelsen!

V atten & vattennyckel
Vattnet är på när det inte finns risk för frost. För 
att kunna använda vattenposterna behöver du 
en vattennyckel som har dimensionen 8 mm. Du 
hittar den i järnhandeln eller på bensinstationer. 

Vattenposterna är gamla. Dra inte åt kranarna 
för hårt, då kan de gå sönder. 

Vattna klokt, genom punktbevattning kan man 
spara avsevärt på vattenåtgången. Vattna helst på 
morgon eller kväll. Använder du slang eller spri-
dare får de inte lämnas utan tillsyn! Respektera 
andra odlares behov, turas alltså om att ta vatten.

Odla miljövänligt
Stockholms Koloniträdgårdars miljöpolicy gäller 
alla föreningar som är anslutna. Det viktigaste 
att ha kolla på i den är:

  • Kemiska bekämpningsmedel får inte an-
vändas.

   • Endast organisk gödsel får användas!
   • Kompostera trädgårdsavfall!

Vi arbetar också, enligt årsmötesbeslut, för att bli 
en miljödiplomerad förening. Vi är väldigt nära 
att uppfylla alla krav som krävs för första steget. 

Ordningsregler för området
Föreningen har regler för att området ska vara så 
fint som möjligt, och för att alla ska kunna veta 
vad som förväntas av den som har en lott. De 
finns på hemsidan. Här är länk! 
Några viktiga punkter i dem:

 • Arbetet på lotten skall varje år påbörjas i så 
god tid att den i huvudsak är iordningställd och 
städad den 15 juni. 

 • Byggnader får inte uppföras. Undantag 
finns nu (på prov inom Skarpnäcks stadsdel) för 
odlingstunnlar. Det ska vara fabrikstillverkade 
tunnlar, täckta med plast som godkänd för od-

Vi arrenderar våra lotter av Stockholms stad.  
Vår förening är ansluten till Stockholms Koloniträdgårdar. 
Här har vi samlat information som är bra att ha för dig som odlare. Se också vår 
hemsida och gå gärna med i Facebook-gruppen Skarpnäcks fritidsträdgårdar!
Infoblad aktuellt från 2021-04-20.

https://skarpnacksfritidstradgardar.files.wordpress.com/2012/04/ordningsfocc88reskrifter_pdf.pdf


ling. De får vara max 8 kvadratmeter. Uppföran-
de måste ske i samråd med styrelsen.

Gemensamma arbetsdagar
Två gånger om året, vår och höst, har vi gemen-
samma arbetsdagar. Det är obligatoriskt att delta 
i minst en av dem. Då arbetar vi med de gemen-
samma ytorna, t.ex. gångar och staket. Efter 
arbetet brukar vi grilla tillsammans. Kallelse 
kommer på e-post och på Facebook.

Årsavgift
Du ansvarar för att betala in avgiften i god tid 
före årsmötet varje år. Betala till föreningens 
plusgiro 4857543-5 eller Swish 123 064 39 65 
och ange både ditt namn och lottnummer. 

Nu är avgiften 800 kr per år. Från 2022 blir 
den 900 kr.

Bikupa
Sedan sommaren 2020 finns en bikupa på om-
rådet. Är du intresserad av att delta i bigruppens 
arbete så kontakta styrelsen.

Slåtteräng
Vissa av de gemensamma ytorna försöker vi för-
vandla till slåtteräng. Vill du hjälpa till med detta 
så kontakta styrelsen (Mattias).

»Lätt om odling«
Lätt om odling är Koloniträdgårdsförbundets 
serie som bygger på deras samlade erfarenhet. 

Där kan du läsa om snigelbekämpning, olika 
kompostmetoder, om gröngödsling, spaljéra äp-
pelträd, odla potatis och mycket annat. Vi brukar 
dela ut häftena till nya odlare. Du kan också som 
medlem beställa Lätt om odling utan kostnad 
från kansli@koloni.org eller hämta som pdf på 
deras hemsida. Här är länk!

Styrelsen 2021
Vi är ofta på området, välkomna att prata med 
oss här. Lisa Adelsköld (lott 65), Osman Baker 
(lott 67), Katrin Holmberg (lott 109), Mattias de 
Frumerie (lott 120), Josefine Karlsson (lott 142), 
och Jonny Mård (lott 166).
Suppleanter: Karl Fornarve (lott 131) och  
Amanda Lomell Mazloomi (lott 155). 

Håll dig informerad
På vår hemsida finns aktuell information om 
arbetsdagar och planer för föreningen:  
https://skarpnacksfritidstradgardar.wordpress.
com/ 

Sök medlemskap i vår Facebook-grupp Skarp-
näcks fritidsträdgårdar! 

Sopor
Det finns ingen sophämtning på området, så alla 
sopor måste tas med hem, även grovsopor.

Toalett
I boden finns utedass. Det är låst, koden har du 
fått i mejl.

Skarpnäcks fritidsträdgårdar. E-post styrelsen: odla.sft@gmail.com 
Plusgiro: 4857543-5 Swish: 123 064 39 65 

https://kolonitradgardsforbundet.se/latt-om-odling/
https://skarpnacksfritidstradgardar.wordpress.com/ 
https://skarpnacksfritidstradgardar.wordpress.com/ 

