
SKÖTSELPROGRAM och MILJÖPOLICY  

för Föreningen Riddersviks Kolonilotter 

Odling av kolonilotten ska göras på ett sådant sätt att hela området ger ett vårdat intryck. 

Gångar ska hållas krattade och fria från ogräs. Blast och annat avfall får ej kastas på 

området eller i dess omgivning! Avfall ska komposteras eller bortföras. 

Varje år ska lotten vara städad och iordninggjord senast den 15 juni. Kontinuerlig 

skötsel och tillsyn krävs under hela odlingsperioden, till och med den 31 oktober. 

Okomposterbart material läggs på gemensam brasa, som tänds under vecka 18 och 40. 

För bevattning har medlemmarna tillgång till en bevattningsanläggning längs områdets 

mittgång. Tidpunkt för vattnets påslag och avstängning meddelas på anslagstavla. Vattnet 

köper föreningen genom inkoppling på Stockholms kommunala vattensystem. Det är dyrt 

dricksvatten, som vi bör minimera användningen av. Punktbevattning bör ske i största möjliga 

utsträckning. Vid vattning med spridare ska hänsyn tas till odlare som använder samma 

tappställe. Tappställe och spridare får aldrig lämnas utan tillsyn. 

Användning av gödning och jordförbättringsmedel. För en god skörd fordras gödsel (ko-, 

häst- eller hönsgödsel alt. kravgödningsmedlet Biofer) och jordförbättringsmedel (kompost, 

gröngödsling). Blåkorn och dylikt bör undvikas, likaså bör kemiska bekämpningsmedel 

undvikas. 

Medlemmarnas gemensamma ansvar: Styrelsen vill erinra om den skyldighet – enligt 

stadgarna – som föreligger om gemensamt ansvar för koloniområdet. Varje medlem har 

skyldighet att närvara på arbetsdagarna samt ta aktiv del i radens åtagande enligt 

arbetsschemat. 

MILJÖPOLICY 

FSSK’s (Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar) miljöplan ska ligga till grund för 

koloniföreningens miljöprogram i de delar, som gäller ”koloniområden utan stugor”.  

Som miljöpolicy för FRK ska följande gälla: 

- Att medlemmarna ska utnyttja resurserna effektivt och minimera användningen 

av ändliga resurser. 

- Att medlemmarna ska undvika att utarma naturens mångfald och kretslopp. 

- Att medlemmarna ska skapa en god livsmiljö samt ha respekt för allas vår 

vardagsmiljö. 

Dessa punkter är avsedda att kopplas till det praktiska arbetet på koloniområdet. 

 

Ovanstående skötsel- och miljöprogram har utarbetats av styrelsen enligt gällande regler för 

Stockholms Miljöförvaltning och gäller som komplement till FRK’s stadgar och 

medlemsavtal.  

(Ursprungligt dokument från årsmötet 1998 Riddersviks Gårds Fritidsträdgårdsförening, här 

uppdaterat till Föreningen Riddersviks Kolonilotter (FRK) 2017) 


