
Pungpinans Fritidsträdgårdar
Välkommen som odlare i Pungpinans Fritidsträdgårdar!  I det 
här häftet har vi samlat allmänna ordningsregler och en del 
praktisk information som kan vara bra att känna till. 
  

Miljödiplomering
Koloniträdgårdar utgör ett viktigt inslag i den gröna miljön i våra städer och tätorter. Att 
aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är därför en del av vår verksamhet. I Pungpinans 
Fritidsträdgårdar arbetar vi aktivt för att bli miljödiplomerade genom att: 
• utnyttja resurser effektivt och minimera användningen av ändliga resurser 
• minimera spridningen av miljöskadliga ämnen 
• värna naturens mångfald och kretslopp 
• skapa en god livsmiljö 
  

Lotterna
Området består av 170 lotter som är ca 100 m2 till ytan, ett fåtal är något större. Som bilaga 
till häftet ligger en aktuell karta över områdets lotter. 
Det finns en hel del regler som vi som odlare måste följa, både vad gäller skötsel men även 
regler kring byggnader, staket etc.   
Reglerna är utarbetade av Stockholm Stad. I tillägg har vi även en del riktlinjer och 
bestämmelser som avser just Pungpinans Fritidsträdgårdar.  Vi ber dig att noga läsa 
igenom vad som gäller. 

Stockholm Stad allmänna ordningsföreskrifter:  
• Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna 

ska skötas väl och hållas fria från ogräs, liksom gångarna mellan lotterna. 
• På lott för fritidsträdgård får byggnad inte uppföras, inte heller får lotten inhägnas med 

staket eller annat stängsel.  
• Den del av fritidsträdgård som används som sittplats får bara uppta en mindre del av 

lotten, ca 10-15 m2. Gräsyta, plattor eller trägolv får vara max 20 cm över angränsande 
marknivå. 

• Spaljéer för växter och liknande ska smälta väl in i miljön och får inte medföra några 
hinder för andra odlare.  

• Sarg runt lotten får inte överstiga 20 cm över mark. 
• Spaljé eller pergola får vara max 1.80 hög och max 6 m2 till ytan. Tak är ej tillåtet, dock 

får markis användas som kan rullas på och av. 
• Växthus får vara max 5 m2 till ytan och max 1,5 m till taknock. Växthus ska monteras ned 

på hösten.  
• Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för komposter och liknande ska hållas vårdade 

och målade.  
• Träd, buskar och högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas 

besvär genom skuggning mm. Träd som växer på lotten får inte avverkas utan att 
föreningens styrelse har lämnat skriftligt medgivande. 
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• Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten ska djuret ha sådan tillsyn att andra 
odlare inte utsätts för obehag.  

• Medlem som medvetet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan uteslutas ur föreningen 
och mister därmed arrenderätten till lotten. 

Observera att tryckimpregnerat virke aldrig får användas vid uppförande av sarg, 
pergola, spaljé eller andra byggnationer. 

Avgift
Att odla i Pungpinan kostar 700kr/år i arrende, vilket ska vara inbetalt på plusgiro  
32 06 65-3 senast 1 april varje år.  Arrendet förlängs med ett år i taget per automatik. Märk 
inbetalningen med namn och lottnummer.  
Någon avi skickas inte ut - du måste själv hålla reda på att inbetalning görs i rätt tid. Den 
som blir tilldelad en lott efter 1 september får bruka lotten omgående och är formellt 
medlem från 1 jan samt betalar årsavgiften senast 1 april. 

Medodlare
Det finns inget kösystem för medodlare. Söker du någon att dela din lott med, är vårt tips att 
sätta upp lappar på anslagstavlorna. Om du hittat en medodlare, ska du meddela namn och 
kontaktuppgifter till styrelsen, så att även medodlaren kan ta del av information kring 
städdagar mm och för att starttidpunkt för medodlingen ska kunna noteras. Överlåtelse av 
lott till medodlare ska godkännas av styrelsen och kräver att personen varit registrerad som 
medodlare minst ett år. 

 Dessutom gäller Stockholm Stad allmänna ordningsföreskrifter:  
• Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan 

person såvida inte styrelsen har givit skriftligt medgivande. Medlem har inte heller rätt att 
för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott. 

 
Inspektionsrundor
Styrelsen inspekterar lotterna två gånger per år (juni, september) för att se till att alla 
kommit igång med odlingarna. Har inget arbete/odling påbörjats vid första inspektionen 
skickas en varning. Har det inte hänt någonting till nästa inspektion kan styrelsen välja att 
inte förlänga arrendet och lotten delas då ut till annan i kön. Meddela styrelsen om det finns 
synnerliga skäl till att lotten inte brukats. 
Om du upptäcker att någon lott inte brukas eller ser förfallen ut, tar styrelsen tacksamt emot 
information om detta, så att vi kan kontakta lottinnehavaren och undersöka vad orsaken är. 

Dessutom gäller Stockholm Stad allmänna ordningsföreskrifter: 
• Arbetet på lotten ska varje år påbörjas i så god tid att lotten i huvudsak är iordningställd 

och städad den 15 juni. Efter odlingssäsongen ska lotten vara städad och röjd från plast 
och skräp före 1 december. 

�2



Redskapslådan
Det som ska finnas på lotten när du tar över är en redskapslåda.  Skötsel av lådan ligger 
helt på dig som kolonist. Att byta murknande plankor, takpapp på lock och måla om den vid 
behov är alltså något du själv får ombesörja.   
Om du får ta över en lott med en obrukbar låda, kontakta då styrelsen som gör en översyn 
och vid behov skaffar en ny låda. 

Rådjursnät
Enligt överenskommelse med stadsdelsförvaltningen får vi lov att inhägna våra lotter med 
nät av typen Allox som skydd mot rådjur. Det är du själv som ansvarar för inköp, 
uppsättning och underhåll av nätet. Innan du sätter upp nätet måste du tala med dina 
lottgrannar och det får inte sättas upp så att det orsakar problem för dina medodlare. 

Vatten
På området finns endast sommarvatten. Vattnet sätts på av Stockholms Stad i mitten av 
april och stängs av på hösten. För att kunna ta vatten behövs en vattennyckel (8 mm) som 
kan köpas på exempelvis Clas Ohlson. Om du upptäcker vattenläckage - kontakta styrelsen 
så fort som möjligt. Aktuella telefonnummer finns på anslagstavlorna.  
Vattna klokt: Genom punktbevattning kan man spara avsevärt på vattenåtgången. Vattnet 
hamnar där det behövs och man minskar risken för svampsjukdomar och ogräs. Vattna 
helst på morgon eller kväll när avdunstningsförlusterna är minst. 

Dessutom gäller Stockholm Stads allmänna ordningsföreskrifter: 
• Vid vattning används vattenposterna inom området med sparsamhet, hänsyn och förnuft. 

Vattning med vattenslang eller spridare får inte lämnas utan tillsyn. Vattenslang ska tas 
bort och läggas undan när vattningen är avslutad. Respektera andra medlemmars behov 
av vatten och att den som vattnar med slang inte disponerar vattenpost så länge att andra 
odlare hindras från att vattna. 

Gödsling och jordförbättring
Föreningen följer KRAV:s regler. Konstgödsel som exempelvis blåkorn är inte tillåtet. 
Exempel på tillåtna produkter enligt KRAV är: 
• Naturgödsel (från häst, ko, får, höns o.dyl.), halm, växtrester, avslagna 

gröngödslingsväxter och liknande lantbruksprodukter 
• torv, kompostjord, strö, avfall från växthusodling och trädgårdsanläggningar 
• ben- och blodmjöl 
• kalk från kalksten 
• algkalk 
• dolomit 
• ved- och torvaska 
• bokashi (om du inte känner till bokashi-metoden kan du läsa om den på www.bokashi.se) 
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Kompost
Det finns ingen gemensam kompost inom området, utan alla ska samla växtdelar och 
biologiskt material i en egen kompost. På så sätt får du en mer lättarbetad och näringsrik 
jord. Det finns mycket kunskap bland dina grannar och på nätet om att kompostera - fråga 
och läs på så får du säkert massor av tips. Om du komposterar hushållsavfall måste detta 
ske i skadedjurssäker sluten behållare (varmkompost eller bokashi). Det går att skapa fin 
jord själv genom att kompostera. Om du ändå vill köpa planteringsjord, rekommenderar vi 
att du köper KRAV-märkt jord, då konstgödsel som ingår i annan jord på påse i längden 
utarmar jorden på platsen där du odlar.  

Växtskydd
 Föreningen följer KRAV:s regler. Exempel på KRAV-godkända medel är:
• bekämpnings- och växtskyddsmedel som består av eller är framtagna ur ej genetiskt 

modifierade växter, djur, mikroorganismer, insekter mm 
• gelatin 
• insektsfällor 
• fällor eller fångstanordningar 
• förtvålade fettsyror (dvs vissa såpor) som uttryckligen godkänts av KRAV 
• Natriumbikarbonat 
• Sprit (etanol) 
• termisk och elektrisk ogräsbekämpning 
• varmvatten och ånga 
• vegetabiliska oljor 
• Att manuellt knipsa bort angripna växtdelar och ta bort synliga skadeinsekter vid varje 

besök på lotten är bästa skyddet! 

Skräp
Allt skräp såsom murkna bräder, trasiga pallkragar mm måste du själv forsla bort, det får 
inte bli liggande på hög varken på eller utanför lotten.   

Eldning
Vid ett tillfälle varje höst anordnas gemensam eldning på anvisad plats av sådant som inte 
komposterats. Tryckimpregnerat eller målat virke får under inga omständigheter eldas upp. 
Enskild eldning på lotterna är inte tillåten. 

Grillning
Grillning är populärt men tänk på att vanlig tändvätska inte är miljövänligt och ska ersättas 
med miljömärkta produkter såsom tändrör, tändpapper, tändklossar, tändblock och 
rapsbaserad tändvätska. 

Redskapsbodar
Det finns två redskapsbodar på området - en i A-huset (vid parkeringen) och en i B-huset 
(vid parkvägen). Kod till hänglåsen är 7346 (OBS! kom ihåg att snurra bort koden när du 
låser).  I bodarna finns bl.a. handgräsklippare och skottkärror samt en del andra redskap. 
Övriga redskap får du själv införskaffa och förvara i redskapslådan som står på din lott. 
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Toalett
Så länge det finns frivilliga som sköter om toan, har vi tillgång till ett torrdass i A-huset. Kod 
till låset: 4787. Det finns också en vanlig toalett  i omklädningsrummet till idrottsklubben på 
andra sidan fotbollsplanen. Nyckeln dit hänger i B-huset. 

Städdagar
Styrelsen anordnar två städdagar varje år, en under våren och en på hösten. Då hjälps alla 
åt med gemensamma ytor som staket, redskapsbodar, gångar. Styrelsen ser också till att 
det finns någonting att både äta och dricka under städdagen. 

Uppsägning 
Uppsägning ska göras skriftligt. Kontakta styrelsen via brev eller mail och uppge namn och 
lottnummer gärna med "uppsägning" som rubrik om du mailar. Lås upp redskapslådan och 
lämna inget skräp på lotten. 

Övrigt som är bra att veta
Pungpinan har en hemsida - du hittar den på pungpinansfritidstradgardar.wordpress.com.  
Kontaktuppgifter till några av oss i styrelsen finns angivna på hemsidan och på 
anslagstavlorna. Det går också bra att skicka epost till adress 
pungpinansfritidstradgardar@gmail.com. 
Vi har även en sluten Facebook-grupp där vi byter tips och erfarenheter - skicka en 
vänförfrågan till Pungpinans Fritidsträdgårdar så blir du ”insläppt”.  
Länken är: https://www.facebook.com/groups/149424901932608/ 

 

Vi hoppas att du kommer ha stor glädje och nytta av din lott 
och ser fram emot att ha dig som medkolonist!

Styrelsen  
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Karta över Pungpinans odlingslotter • = vattenpost

 Hus B E 164 165 166 167 168

170 169 sandlåda 163 162 161 160 159

• • • • E
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150 149 148 147 146 145 144 143
 

135 136 137 138 139 140 141 142

134 133 132 131 130 129 128 127  

119 120 121 122 123 124 125 126

118 117 116 115 114 113 112 111

• • • • E

103 104 105 106 107 108 109 110

102 101 100 99 98 97 96 95

• •
87 88 89 90 91 92 93 94

86 85 84 83 82 81 80 79

• •
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• • • •
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54 53 52 51 50 49 48 47

39 40 41 42 43 44 45 46

38 37 36 35 34 33 32 31 30
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20     
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Hus A Parkering

Gamla Tyresövägen
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