
Nyttjanderättsavtal 

Nyttjanderättsavtal för Sjöbergen Norra Odlarförening 

Odlingslotten upplåtes på följande villkor: 

1. Odlingslotten får användas för odling av köksväxter, bär och blommor. Odlaren ska 

omedelbart göra en anmälan till kontaktgruppen om växter på odlingslotten blivit angripna av 

växtsjukdomar. Kontaktgruppen fritages från all ersättningsskyldighet för skada som kan 

drabba odlingslotten eller därpå växande gröda. 

2. Träd, buskar, staket eller andra arrangemang som skuggar angränsande lotter får ej 

förekomma. Odlingslotten ska vara uppodlad och i övrigt hållas i välvårdat skick. Kanterna 

runt odlingslotten samt intilliggande gångar ska hållas i välvårdat skick. Om det finns lotter på 

två sidor om en gång delas underhållsansvaret mellan motstående lotter. Glasfönster får inte 

användas på lotterna. Endast biologiskt nedbrytbar gödsling är tillåten inom odlingsområdet. 

Oorganiska medel i naturlig form (t.ex. stenmjöl, eller algkalk) är tillåten. Gödsel ska vara 

brunnen i minst sex månader av hygieniska skäl innan den får användas på odlingslotten. Det 

är inte tillåtet att sprida kemiska bekämpningsmedel inom området. Lotten får inte till någon 

del användas till upplag för skräp, skrot eller andra föremål som inte har med odling att göra. 

3. Organiskt avfall så som blast, ogräsrens och annat växtmaterial ska i möjligaste mån tas till 

vara på genom kompostering. Endast mjukt växtmaterial får läggas på föreningens 

gemensamma kompost (frisk blast, ogräsrens, gräsklipp, löv och annat växtmaterial). Det 

grövsta materialet som får läggas på komposten är hallonbuskar. Enskild trädgårdskompost 

ska underhållas och skötas på ett tillfredsställande sätt. Vedartat växtmaterial (max 4 cm i 

diameter), så som rötter, små grenar och parkslide ska läggas på avdelningen för grenar och 

kvistar. Därtill finns möjlighet att lämna grovt trä, behandlat trä, metall, plast samt 

glas/keramik på anvisad plats. Angripna växtdelar som blast och rötter (för att förhindra 

smittspridning av t.ex. potatiskräfta eller bladmögel) samt allt övrigt skräp måste odlaren själv 

forsla bort och får inte läggas på kompostområdet. 

4. Eldning får ej ske inom odlingsområdet. 

5. Skador och läckage på vattenslangar inom området måste omedelbart rapporteras till 

kontaktgruppen, se anslagstavla. 

6. Djur får ej inhysas på odlingslotten. Sällskapsdjur får medföras med får ej gå fritt utanför 

den egna odlingslotten. Ingen får heller beträda annan medlems odlingslott utan innehavarens 

medgivande. 

7. Det åligger varje medlem att hjälpa till med skötsel av odlingsområdet vid minst två av de 

fyra gemensamma arbetstillfällen som kontaktgruppen kallar till per år. 

8. Odlingslott ska vara märkt med tilldelad skylt. Redskapslåda, vattentunna samt mindre 

trädgårdsmöbel får uppställas på eller intill egen lott. Det får dock inte ske på sådant sätt att 

det innebär olägenhet för annan odlare, exempelvis så att kantzon/gräns mellan lotter inte kan 

hållas fri från ogräs. Redskapslåda ska vara märkt med lottnummer. Odlingslotten får 



inhägnas med stängsel av trä eller nät. Stängslet får vara högst 1 meter högt. Bygge av bod 

eller växthus är ej tillåtet. 

9. Kontaktgruppen besiktigar odlingslotterna två gånger per år. Efter ett skriftligt påpekande 

från kontaktgruppen angående odlingslottens skötsel har lottinnehavaren 30 dagar på sig att 

åtgärda påtalade brister eller höra av sig till kontaktgruppen. Om inte detta sker görs därefter 

en skriftlig uppsägning av lotten. 

10. Innehav av odlingslott är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Eventuell 

upplåtelse i andra hand får ske endast med kontaktgruppens tillåtelse och i så fall endast en 

odlingssäsong. 

11. Medlem är ansvarig för att informera kontaktgruppen om uppgivna kontaktuppgifter i 

nyttjanderättsavtalet ändras.  

12. Detta avtal upphör att gälla och nyttjanderätten är förverkad om medlem: 

– ej betalar årsavgiften inom fastställd tid, 

– bryter mot detta avtal, 

– bryter mot föreningens stadgar eller arrendeavtalet, 

– bryter mot beslut fattat på årsmöte.  

 

Avtalet är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

 

Odlingslott nr…………  Göteborg…………………………............................ 

…………………………………….. ……………………………………………………... 

För odlarföreningen  Lottinnehavarens underskrift 

   Namn………………………………………………. 

   Adress……………………………………………… 

   ……………………………………………………... 

   Telefon…………………………………………….. 

   E-post…………………………………………….... 

                    Jag samtycker till att föreningen kommunicerar med mig via e-post 


	Nyttjanderättsavtal

