TV-antenn
Utvändiga TV-antenner är tillåtna om
de monteras under takåshöjd. Om
paraboler, se parabolantenn.

kostnaden för detta betalas av vår
förening. Kontakta gärna styrelsen om
du vet var katterna finns.

Tvättstuga
I huvudbyggnaden finns en tvättstuga
med en tvättmaskin och en torktumlare. Där finns också en bokningslista för tvättider.
Uthyrning av kolonistugan
Kolonistugan får inte hyras ut eller användas som fast bostad.
Vatten
Vatten finns tillgängligt under april
t.o.m. oktober enligt arbetsplanen. Det
är viktigt att varje kolonist öppnar
kranarna när vattnet stängts av för att
tömma ledningarna. Se dessutom över
att de egna vattenkranarna är avstängda före den första april varje år.
En separat avstängningskran måste
finnas på varje kolonilott för det ingående vattnet. Varje kolonist är
ansvarig för vattnet på sin egen tomt
och ansvarar själv för att avstängningskranar kan nås vid läckor o. dyl.
I gångarna utanför tomten, ligger
ansvaret hos styrelsen.
Veranda
Kolonistugan får byggas ihop med en
inglasad veranda, se ”Att bygga nytt,
reparera och bygga till i Slottsskogskolonien”.
Vildkatter / kattskjutning
Det är förbjudet att lägga ut mat till
katter i området. Tänk på att katterna
svälter ihjäl och lider svårt när kolonien
stängs och maten tar slut.
Miljöförvaltningens godkända kattskjutare kommer till kolonien i november
när kolonin har stängt. Cirka 20 katter
skjuts varje vinter och

Växthus eller friggebod
Om du vill uppföra ett växthus eller
friggebod måste du först få ett godkännande av de grannar som kan
påverkas av placeringen. Se ”Att
bygga nytt, reparera och bygga till i
Slottsskogskolonien”.
Årsmöte
Årsmöte hålls under första kvartalet
varje år. Då väljs bl.a. den nya
styrelsen och gruppledarna för arbetsgrupperna. På årsmötet har varje
medlem en röst.
Överlåtelse
Den som just har köpt en koloni har
rätt att få upplysningar om arrendeavtalets bestämmelser, bl.a. om
maximalt tillåten byggnadsyta på
stuga, förråd och liknande.
Om man har köpt en kolonilott med en
stuga som överskrider de mått som är
tillåtna, finns det särskilda regler.
Köparen ska då underteckna en förbindelse att inom två år efter köpet ha
anpassat byggnaden till bestämmelserna. Den nya kolonisten har även
möjlighet att ansöka om dispens.
Källor i broschyren: Arrendeavtalet, Göteborgs
Stadsbyggnadskontors broschyr om koloniområden, brev, beslutsunderlag och mötesprotokoll.

