Gröna Hägerns Odlingslandsförening
org.nr 802 402- 2447

Bygglovsansökan (lämnas in i 2 ex)
Endast oisolerat regnskydd/förrådsbod utan eldstad, och växthus är tillåtet.
Anm. Byggnad får endast uppföras på odlingslott som är 65 kvm eller större.
Endast en byggnad får uppföras per medlem som arrenderar en odlingslott. Medlem kan då
välja att sätta upp ett växthus eller ett regnskydd/förrådsbod.
Högst två byggnader får uppföras per medlem som har två eller fler lotter, varav ett
regnskydd/förrådsbod och ett växthus. Byggnaderna ska placeras på varsin lott.
På lotter som är 130 kvm eller större kan både ett regnskydd och ett växthus uppföras.



Ansökan som lämnas in senast 15 maj och beslutas senast 31 maj samma år.
Efter styrelsens eller byggkommitténs skiftliga godkännande får bygget påbörjas.



Tänk på att du alltid ska visa andra odlingsmedlemmar hänsyn då du sätter upp
en byggnad, redskapslåda, trästaket, kompostlåda eller annat skrymmande föremål.
Detta för att undvika tråkigheter i form av skugga eller skymd utsikt för grannen.
Regnskydd/förrådsbod får inte ha eldstad.
Påbörjat bygge ska slutföras inom innevarande år. Anmäl slutbesiktning till
byggkommittéen
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

Regnskydd/förråd

Regnskyddet/förrådsboden får vara max 4 kvm. Vid
köp av ett färdigt hus kan storleken på 4 kvm
överskridas, då högst med 10 %. Byggnadens höjd
får som högst vara 2,55 m i yttermått och mäts från
marknivå.

Växthus

Växthuset får vara max 6 kvm.
Växthusets area och höjd mäts som yttermått.
Växthuset får vara max 2,55 m högt i taknock
mätt från marknivå.

Datum:
Namn:
Lottnummer:
Beskrivning av byggnaden:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Byggnadsytan mäts på ytterpanelen exkl.
yttre lockbrädor, knutbrädor samt fönsteroch dörrfoder.

Gröna Hägerns Odlingslandsförening
org.nr 802 402- 2447

Byggmaterial :
.…….……….…………………………….….…………………
……………………………………………………………………

Så långt det är möjligt bör miljövänliga
alternativ väljas, exempelvis vid materialval
och färgval.

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………...……………………………
Färgval:
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Regnskydd/förrådsbod, växthusets
trästomme målas i färger som harmonierar
med områdets natur. Färgtyp och färgnyans
ska anges i ansökan om bygglov eller vid
bygganmälan.

……………………………………………………………………
Bifoga en ritning som visar byggnadens alla sidor samt ange måtten
Underskrift:
Anmälan om slutbesiktning

När byggnad är klar ska detta meddelas
styrelsen eller byggkommittén. Slutbesiktning
av byggnad ska ske inom 2 månader efter att
färdigställandet inkommit till styrelsen eller
byggkommittén

Jag anmäler härmed om slutbesiktning av mitt Växthus/förrådsbod
Jag anmäler om slutbesiktning av……………….………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..….
Datum:
Telefonnummer där ni lättast når mig:
E-post:
Utskriven anmälan läggs i brevlådan på
Kansliet på Marknadsplatsen eller lämnas
direkt till ansvarig i byggkommittén

