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1. Räddningstjänsten kräver att häckarna ska vara klippta så att de inte hänger ut över gångarna, samt 

klippta så att sikten är fri i korsningarna. 

 

2. Gräsklippning är förbjuden under tiden 15/6 - 15/8 från lördagar kl. 13.00 till måndag morgon. 

Gäller även snickeriarbeten. 

 

3. Grusgångarna ska hållas fria från ogräs, halva vägen var. De som har tomter gränsande mot 

föreningens ytterstaket och Alfreds park ska hålla hela vägen fri från ogräs. 

 

4. Bilkörning är endast tillåten för av- och pålastning. Kör försiktigt!  Parkeringsplatser ska hållas fria 

från ogräs. 

 

5. Bevattning med vattenspridare och bevattning av gräsmatta med slang är inte tillåtet. 

 

6. Hundar ska hållas kopplade. Hundbajs ska plockas upp.  

 

7. Containern i parken är endast avsedd för hushållsavfall. Inget avfall får läggas utanför containern. 

Grindarna låses den 30 september t.o.m. 31 mars. 

 

8. Vill du hyra klubbstugan kontakta stuga 68, Lena Brogren. 

 

9. Det åligger kolonisterna att göra en arbetsplikt á 3 timmar/år annars 750 kr i avgift. Följande 

kolonister får efter beslut på årsmöte räkna som arbetsplikt att hålla rent i och utmed häck; stuga 

13,14,17,33,34,55,56,78,79,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99. 

 

10. Två tvättmaskiner och en torktumlare kan bokas på schema som ligger i tvättstugan. Varje pass är på 

två timmar och man betalar i myntboxar ovanför maskinerna. Torka gärna tvätt ute när solen skiner – 

el kostar. I byggnaden finns också ett duschrum och man betalar i myntbox. 

 

11. I tvättstugebyggnaden finns ett förråd där du kan låna skottkärror, stegar, bord och stolar. Ställ 

tillbaka så fort du är klar. På byggnaden finns även pump för cyklar och skottkärror. 

 

12. Kolonister har rätt att hyra ut sin stuga max tre veckor/år. Meddela Tommy Ottosson stuga 3. 

 

13. Skötsel av föreningens gemensamma utrymmen syftar i huvudsak till sommarvistelse t.ex. så skottas 

och halkbekämpas inte gångar och parkeringar under vintern. 

 
14. Brevlådor finns vid grindarna ingång vid containern på Kolonivägen. De är märkta stuga 1- 49, 50-

75 och 76- 99. Adress hit är; för- och efternamn, Mellersta Knebildstorp xx (stugnummer), 

Kolonivägen, 302 91 Halmstad. 

 

15. Hjärtstartare finns i tvättstugan, 

 

För allas trivsel, följ reglerna! 

Styrelsen  
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