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Trivselregler 
Här i vår oas i Gunnesby, vill vi att alla skall trivas och må bra. Därför behöver vi samarbeta och ha en 

gemensam bild av våra trivselregler.  

Komposterna 
Vi sätter oss in i vad som gäller för vår sophämtning och komposter. Vi är försiktiga med att låta 

fallfrukt ligga i våra trädgårdar eftersom det lockar till sig skadedjur. Fallfrukt skall inte heller läggas i 

kompost, utan lämnas med fördel till återvinningscentral. 

Umgänge och gemenskap 
Vi behandlar varandra med respekt och har ett inkluderande förhållningssätt.  

Vi löser våra meningsskiljaktigheter genom att samtala med varandra.  

Styrelsens uppdrag är att förvalta våra gemensamma tillgångar och resurser på bästa sätt för kolonin 

samt fatta de beslut som behövs för att ha en välfungerande verksamhet.  

I styrelsens uppdrag ingår inte att medla eller hantera missämja mellan kolonins invånare, men det 

går att kontakta FGK vid konflikter för medlingshjälp.  

Parkering 
Parkeringen är fria för alla att nyttja. Man kan inte reservera specifika platser. 

Har du en funktionsnedsättning som gör att du behöver tillgång till handikapparkering, kontakta 

styrelsen. 

Långtidsparkering under säsongen undviks.  

Uppställning av fordon, så som husbilar, båtar, trailers etc. kan med fördels ställas på den 

asfalterade ytan vid fotbollsplanen.  

Vinterparkering av fordon och båtar kan erbjudas. Ta kontakt med styrelsen för att få en plats och en 

faktura. Kostnaden uppgår till 300 kr/ säsong och objekt.  

Säkerhet 
I vårt område gäller 30 km/h som hastighet. 

Hjärtstartare finns att tillgå i duschutrymmet.  

Har du tomt som gränsar mot väg eller korsning så har du skyldighet att hålla nere växtlighet och 

staket så att de inte skymmer sikt, dvs. maximal höjd är 0,8 meter.  

Eldning skall enbart ske på eldplatsen.  
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Bevattning 
För att hushålla med våra resurser vattnar vi effektivt.  

Vi rekommenderar att man inte vattnar med slang mellan kl. 08:00 – 18:00 eftersom vattnen lättare 

avdunstar under dagtid. Skall du vattna gör detta helst efter kl. 18:00. Har du möjlighet att samla 

regnvatten för bevattning är detta positivt. 

Störande ljud 
För att värna allas nattro i området så ser vi gärna att det hålls en låg ljud- och samtalsnivå efter kl. 

23:00 fram till kl. 07:00. Skall du ha fest kommunicera detta gärna innan med de närmsta grannarna.  

Gemensamma lokaler och ytor 
Lämna utrymmen och lokaler i det skick du själv vill finna dessa.  

Meddela styrelsen om något är trasigt, eller behöver åtgärdas. Eller kontakta arbetsledaren i 

respektive område.  

 

 

 

 

 

Uppdateringar efter sommarmötet 2022-07-10, § 8 

Rubriken ”Komposterna”:  

• Ordet ”miljöstation” byts till ”återvinningscentral” 

Rubriken ”Umgänge och gemenskap”:   

• I tredje stycket stryks meningen ”Styrelsen är en lekmannastyrelse med frivilliga där de flesta 

lönearbetar.” 

• Sista meningen får tillägget ”, men det går att kontakta FGK vid konflikter för medlingshjälp.” 
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