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Foreningen bestar av 70 tomter, byggt i tva etapper. lnom omradet flnns 3 toa/etthus samt 2 soprum. Vi har ocksa 2 pumpanlaggningar for farskvatten.
Samtliga tomter har sommarvatten (sjovatten) framdraget till tomtgransen, till
vattning, diskning mm.
lnom omradet flnns ocksa 3 parkeringsplatser.
Stugorna som or av tva varianter, al/a med egen "touch" or 25kvm och far ha
inbyggd veranda. Till det tillkommer ett uthus om max 8 kvm.
Foreningen har stora ytor av gernensamma vagar, grasmattor och lekplatser.
Vi har grill plats, dansbana och bou/ebana samt var foreningsstuga.
Alla dessa ytor skots av oss gemensamt genom var- host- och sommarstaddagar
enligt stadschema.
Var ambition or att al/a ska trivas pa Riddartorp, men som i al/a foreningar flnns
saval rattigheter som skyldigheter, vilka man bast utnyttjar genom att folja stadgar
och reg/er, men oven genom att aktivt deltaga i foreningens stammor, moten och
ovriga aktiviteter.
Ni ar sja/va med och bestammer i foreningen, tillsammans med och genom den
styrelse ni va/jer.
Styrelsen lyssnar garna pa forslag och synpunkter om foreningen och dess skotsel.
Ar det nagot du viii informera om el/er fraga styrelsen - hor av dig.

Pa var hemsida hittar du ocksa matnyttig information:

www.riddartorp.se

Ordningsregler
SOPOR
Soprummen (2st) ar belagna i foreningens uthus. Foreningen armed i SRV:s ka/1sortering vilket innebar att vi sorterar bort icke brannbart material. Hushal/savfall (i val hopknutna pasar) laggs i sopsackarna.
Lagg inga sopor i karlet utan att det sitter en skyddspase i det.
Fyll inte sopkarlen anda upp sa att de blir overfulla.
Skulle "ditt" soprum bli fullt, ga till det andra soprummet. Detar samma nyckel
till bada tva.
OBS! Forpackningar, tidningar, glas och fargbu rkar samt ovriga grovsopor kor
du till SRV:s atervinningsstation pa Traversvagen i Jordbro industriomrade.

TOALETTERNA
Samtliga lottagare ar ansvariga att stada toa/etterna enligt schema, som flnns
uppsatt i respektive toalett. Stadinstruktioner flnn s uppsatta i varje toalettrum.

PARKERING
Bi/en parkerar du pa en av vara 3 parkeringar. For saker parkering nattetid flnns
parkering dar bommen alltid halls last nattetid (sista man laser).
Tunga transportfordon med - jord, grus och mob/er mm - far INTE koras in pa
vara "stigar" da vattenledningarna Jigger valdigt grunt och kan latt skadas vid for
tung be/astning.
Givetvis ar det tillatet att kora from personbil till stugan for i- och urlastning.

KOLONILOTTEN
Var och en maste ha/la sin Iott och stuga i "stadat och vardat" skick. Hack och
staket kring tomten ska/I ha/las i trim I ordning. Trad, buskar och plank far inte
stora granntomten.
Varje lottagare ar sky/dig att ha/la sin bit av stigen utanfor fatten i ordning, dvs
fri fran ogras och krattad (vi rensar ut till mitten av gangen). Vi valkomnar egna
initiativ att klippa gras, rensa ogras, p/ocka skrap el/er pa annat satt ha/la efter
vara gemensamma ytor.

FOREN I NGSSTUGAN
Har haller vi stammor, fester, midsommarflrande mm. Du kan aven hyra den for
egna fester. Du ar da personligen ansvarig for eventuell skadegorelse samt for
stadning. Kontakta Stugfogden for din fest.

STADGAR (Utdrag ur arrendekontrakt och stadgar for Koloniforeningen Riddartorp)
Det Cir lottagarens skyldighet att lasa och fo/ja stadgar och arrendekontrakt, som
undertecknats vid tilltradet.
• Kolonilotten far ej anvandas till helarsbosattning.
• Du far inte at nagon annan upplata nyttjanderatten under langre tid, utan
foreningens medgivande.

• Vid eventuell forsa/jning ska/I detta skriftligen anmalas till styrelsen som ombesorjer vardering av stuga, tomt mm
• Vara staddagar Cir obligatoriska. Schema flnns anslaget infor varje sasong.
Minst 1 person fran varje kolonilott ska/I narvara. Om forhinder foreligger
ska/I detta anmalas till ansvarig stadledare i Maskin- och stadgruppen, for
overenskommelse om stadning vid annan tidpunkt under innevarande ar.
Om forhinder ej meddelats, uttages en av arsmotet faststalld avgift (F.n. 500 kr).

POST
Post el/er tidningar kan eftersandas till foreningen. Brevladan till Riddartorp
Kolonitradgardsforeningnnns vid vagskal-et i Dantorp. Tidningslada (Stopp 100)
nnns vid bommen pa "parkering 2"
Adressen or: Riddartorps Kolonitradgardsforening
Oantorpsvagen
136 50 HAN INGE

HUN DAR
lnom kolonitradgardsforeningens omrade maste hundar ha/las kopp/ade och
naturligtvis p/ockar man upp efter hunden.

ELDNING
Eldning pa tomten sker i enlighet med gallande lokala mi/jobestammelser.
Hansyn iakttas till grannar gallande rok mm.

KOMMITTER- OCH GRUPPER
Forutom styrelsen arbetar fortroendeva/da personer i ett 10-tal olika kommitter
och grupper, till exempe/:
• Maskin- och stiidgruppen, som haller i planering av underhall, stadningar
mm. Samt skater och underhaller vara maskiner.
• Vattengruppen , som skater var vattenanlaggning, pumpstation och vara
pumpar.
• Grannsamverkan som patrullerar omradet under sommartid samt haller
kontakt med Haningepolisen.
• Festkommitten anordnar fester, midsommarfjrande mm.
• Ou far garna anmala ditt intresse for att medverka i nagon av grupperna.

