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Ordningsföreskrifter för Centralparkens odlarförening 

godkända av Täby kommuns Miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskott den 29 april 2014. 

Medlem som bryter mot för området gällande stadgar, bilaga 1, skötselavtal, bilaga 2 eller 

nedanstående ordningsregler kan uteslutas ur föreningen och förlora sin lott. Om du är 

oförmögen att sköta din lott i enlighet med ordningsreglerna, kontakta genast någon i 

styrelsen som då fattar beslut i enlighet med föreningens stadgar. 

1. Lagar och regler som gäller för odling på allmän plats 

 Som för all allmän plats gäller även Täby kommuns lokala ordningsföreskrifter. 

 Allmän platsmark får enligt lag inte göras otillgängligt för allmänheten. Det betyder 

att man inte får stängsla in ett område på allmän plats eller på annat sätt hindra 

allmänheten från att passera genom området. 

 Allmänheten har rätt att vistas på odlingslottsområdet men får inte beträda 

odlingslotterna. Precis som med kommunens övriga planteringar är det inte tillåtet för 

allmänheten att plocka av det som växer på odlingslotterna. 

 Försäljning är inte tillåtet. Stadsodling får enligt PBL, plan- och bygglagen, endast 

bedrivas icke kommersiellt. Tillställningar som skördefester, växtbytardagar och 

liknande är dock tillåtna förutsatt att ingen försäljning förekommer. 

2. Bruk och skötsel av lotten 

 Området är avsatt för odling, därför ska 75% av lotten brukas för odling. Resterande 

25% av marken kan täckas av exempelvis gräs, sten eller annat markmaterial. 

 Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sett att den ger ett vårdat intryck. Den ska 

i möjligaste mån hållas fri från ogräs. Lotten får inte till någon del användas till 

upplag för skräp och föreningen har ansvar för att hålla lotterna fria från skräp året 

runt. 

 Arbetet på lotten ska påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd och 

städad den 1 juni. Efter odlingssäsongen ska lotten städas upp före den 1 december. 

 Odling anpassas på sådant sätt att egna växters rotsystem eller skugga inte försämrar 

brukning på angränsande lotter. Genom dialog kommer föreningens medlemmar 

överens grannar emellan om vad som är gångbart och inte. Stora växters grenverk bör 

inte hänga över annan lott eller gångväg. 

 På lotterna får det odlas blommor, kryddor, bär, grönsaker och rotfrukter. Även 

buskar och mindre träd är tillåtna så länge de inte överstiger en höjd på 1,8 m. 

 Bekämpningsmedel som används ska vara biologiskt nedbrytbara. Vi använder 

naturliga gödselmedel istället för konstgödsel. Det gynnar markorganismerna och 

bidrar till en bördigare jord. Gödselvatten kan göras av nässlor, vallört och andra 

näringsrika växter. 

 Allvarliga växtskadegörare ska anmälas till styrelsen som efter samråd med 

sakkunnig beslutar om lämpliga åtgärder. 
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 Eventuella möbler på lotten ska vara avsedda för utomhusbruk. Eftersom 

odlingslotterna ligger på allmän platsmark ska möblerna ge ett välvårdat intryck 

liksom den övriga lotten. 

 Kvälls- och nattetid tas särskild hänsyn till de boende i området. Arbete som medför 

höga ljud eller andra störningar sker därför dagtid. 

3. Byggda konstruktioner 

 Byggnationer på lotten är inte tillåtna. Som byggnation räknas en varaktig 

konstruktion som är högre än 70 cm över marken och som består av väggar och/eller 

tak. 

 Spaljéer och andra klätterstöd ska konstrueras och placeras så att de smälter väl in i 

området. Maximal höjd är 1,6 m. 

 Lotten får ej inhägnas med staket, stängsel eller murar. Gränsen mot intilliggande lott 

får markeras i samtycke med grannen, men ej med konstruktioner högre än 70 cm. 

 Alla byggda konstruktioner ska utformas så att skada på människor och djur inte kan 

föreligga. Glas är ej tillåtet. 

 Redskapslådor, inhägnader för egna komposter eller liknande ska hållas vårdade och 

snyggt målade i diskreta färger som smälter väl in i miljön. Att lämna träytor omålade 

går också bra. 

 Tryckimpregnerat virke bör undvikas så långt det är möjligt av miljöskäl. 

 Skador efter exempelvis vandalisering ska åtgärdas inom 14 dagar. Klotter ska tvättas 

bort eller målas över inom 48 h. 

4. Vatten 

 Vid bevattning ska de vattenposter som finns inom området användas. 

Vattenhämtning samt på- respektive avkoppling av vattenslang ska göras så att 

marken kring vattenposten inte blir vattendränkt. 

 Vattenslang ska tas bort och ställas undan när vattningen är avslutat. Vid användning 

av föreningens gemensamma slangar, ska dessa tömmas på allt vatten, rullas upp och 

placeras på anvisad plats. 

 Kl 17.00 – 11.00 är det tillåtet att punktbevattna med slang och spridare. 

Rekommenderad tid är högst en timme. Resten av dygnet får bevattning ske endast 

med vattenkanna eller slang. 

 Den som vattnar med slang eller använder spridare måste ha dessa under uppsyn. 

 Vid köbildning till vattenposterna så åligger det varje medlem att fördela användandet 

så att alla får möjlighet att vattna. 

5. Avfall och kompostering 

 Allt trädgårdsavfall ska komposteras eller bortföras från platsen. 

 Hushållsavfall och övriga sopor lämnas i kommunens papperskorgar eller tas hem för 

att undvika ohyra i området. 

 Endast komposterbart växtavfall får läggas i komposterna. 

 Komposten ska skötas på ett sådant sett att den ger ett vårdat intryck. 

 Komposterna sköts i första hand av frivilliga inom föreningen. Den eller de som åtar 

sig att sköta komposterna har rätt till kompostens mull under tiden för uppdraget. Om 
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ingen frivillig åtar sig skötselarbetet roterar ansvaret mellan medlemmarna enligt en 

av styrelsen fastställd lista. 

6. Eldning 

 Eldning är ej tillåtet. 

 Grillning får ske i enlighet med Täby kommuns ordningsföreskrifter. 

7. Sällskapsdjur 

 Sällskapsdjur får medföras på lotten men ska övervakas så att andra odlare och 

allmänheten inte utsätts för obehag. Hund ska vara kopplad även på lotten då det är 

offentligt område. 

8. Verktyg och redskap 

 Gemensamma återlämnas rengjorda och på avsedd plats. Om de skadas vid 

användning anmäl det till styrelsen. 

 Egna som förvaras i redskapsboden ska märkas ordentligt med lottnummer och namn. 

9. Redskapsboden 

 Ska skötas och vårdas så att god ordning råder och att den inte tillfogas skada eller 

onödigt slitage. 

 Enligt kommunens regler ska klotter saneras inom 48 h. Klotterkundtjänsten sanerar 

kostnadsfritt klotter på kommunens fastigheter. Kontakta Klotterkundtjänsten på 

telefon: 08-768 70 00 eller mejla rentsnyggt@taby.se. 

 Mer exakta regler fastställs om och när vi får en bod och vet hur den ser ut. 

10. Gemensamma arbetsdagar 

 För varje lott ska en person utföra två arbetsdagar per år. Styrelsen kan dock besluta 

att färre arbetsdagar behövs ett visst år. 

 Föreslagna tillfällen för arbetsdagar kan dock vara fler än två. 

 Kan lottinnehavare inte fullgöra sitt arbetspensum betalas 200 kr per utebliven 

arbetsdag. 

 Information om arbetsdagar tillkännages senast tre veckor innan. 

11. Trafik 

 Inga transporter med bil, traktor el. dylikt får ske utanför allmän gata/väg. För 

avlastning finns parkeringsplats vid Flottiljvägen 24. 
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