Gröna Hägerns Odlingslandsförening
org.nr 802 402- 2447

Bygganmälan
För byggnation eller uppsättning av altan/trädäck, redskapslåda, spaljé och skärmvägg
samt staket. Vid uppförande av annat än ovan nämnda objekt som kan verka
skrymmande för grannar eller andra i föreningen kontakta styrelsen eller byggkommitté
för tillstånd.
● En skriftlig bygganmälan ska lämnas till styrelsen eller byggkommittén innan
bygget påbörjas. Efter att bygganmälan lämnats in får bygget påbörjas. Om du är
osäker på vad som gäller bör du kontakta byggkommittén först och rådgöra med
dem. Det för att undvika att du måste justera eller bygga om.
● Tänk på att du alltid ska visa andra lottinnehavare hänsyn då du sätter upp en
byggnad, redskapslåda, staket eller annat skrymmande föremål för att undvika
tråkigheter i form av skugga eller skymd utsikt för grannen.
● Påbörjat bygge ska slutföras inom innevarande år.
● Som lottinnehavare är du ansvarig för skötsel och underhåll av all byggnation på
och kring odlingslotten, såsom byggnad, staket, kompost m.m.

Ansökan avser

Anmärkning

☐ Staket

Trästaket får placeras på lottgränsen och får vara
max 0,80 m högt. Samma färgregler som för
byggnad
Nätstängsel får vara högst 1,50 m. Samma
färgregler som för byggnad men även metallfärgat
nätstängel är godkänt
En altan/ett trädäck får uppföras per medlem och
ska placeras minst 1 m från lottgränsen och
parallellt med denna.

☐ Nätstängsel
☐ Altan/trädäck Bifoga en

planritning/skiss, ange material, färg
och storlek
☐ Redskapslåda

☐ Spaljé

Altan/trädäck får vara max : 8 m² och inte ha tak.
Byggmaterialet ska vara väderbeständigt trävirke.
Redskapslåda kan vara liggande eller stående.
Lådans största yttermått får vara 1x1x2 m.
Stående låda ska placeras minst 1 m från
lottgränsen.
Vindskydd i form av spaljé och/eller mindre
skärmvägg är tillåtet. Fristående spaljé och
skärmvägg ska placeras minst 1 m från lottgränsen.
Avsteg från detta kan göras i samråd med närmaste
granne. Spaljé och skärmvägg får ha maxhöjd 2 m
och längd 2 m.

☐ Annat, ange vad:
Gröna Hägerns Odlingslandsförening
www.gronahagern.se
Bankgiro 812-7607

Plusgiro 66 39 96-7
Org.nr. 802 402–2447
E-post: info@gronahagern.se

Gröna Hägerns Odlingslandsförening
org.nr 802 402- 2447

Datum:
Namn:
Lottnummer:
Placering på lotten:

(Bifoga i vissa fall en skiss)

Kort beskrivning:

Telefonnummer där ni lättast når

E-post:

Anmälan sänds via e-post till:
info@gronahagern.se

Du kan även lämna den i brevlådan på
vårt Kansli

Gröna Hägerns Odlingslandsförening
www.gronahagern.se
Bankgiro 812-7607

Plusgiro 66 39 96-7
Org.nr. 802 402–2447
E-post: info@gronahagern.se

