Regler för området med odlingslotter
Dessa regler har godkänts av Borgå stads kommunteknik och alla som odlar i området förbinder sig
att följa dem.
Allmänt
Områden med odlingslotter är rekreationsområden som är öppna för alla. Man får inte begränsa
möjligheterna att röra sig i området, förutom på odlingslotterna.

Användning och skötsel av odlingslotten
Man ska odla på lotten och hålla den välskött. Odlingen ska påbörjas före slutet av maj varje år.
Växterna ska planteras så att de kan skötas från lotten och så att de inte förorsakar olägenhet för
andra odlare. Bärbuskar ska planteras på minst 1,5 meters avstånd från lottens gräns. Lotten får
användas endast för odling. Man ska rensa bort ogräs. Man får inte använda kemiska
växtskyddsmedel eller bekämpningsmedel. Man får inte göra upp öppen eld på lotten. Det är förbjudet
att bränna skräp eller annat avfall.

Växter
Förutom nyttoväxter och blommor får man odla bärbuskar som blir högst 1,5 meter höga, men inte
träd eller prydnadsbuskar som har vedstam. Mångåriga växter ska planteras på tillräckligt avstånd
från diken.

Konstruktioner
Konstruktioner På odlingslotter som hyrs för flera år får man bygga en liten kompostbehållare och en
låda för förvaring av trädgårdsverktyg. För att driva upp plantor kan man använda väv eller bygga en
tillfällig plasttunnel. På mångåriga odlingslotter får man dessutom bygga ett litet växthus som får vara
högst 1,5 meter högt och högst 5,0 kvadratmeter stort. Man får inte bygga fasta grillar på
odlingslotten.

Kompostering
Kompostering Allt komposterbart avfall från området ska komposteras på odlingslotten. Det är
förbjudet att kompostera hushållsavfall i området. Avfall som inte förmultnar (plast och
glasförpackningar osv.) ska föras bort från området senast 7.10.

Underhåll och skötsel av gångar, diken och planteringar
Staden sköter underhållet av eventuella gång- och cykelvägar i området. Odlarna sköter de små
gångarna vid sina egna odlingslotter. Efter vegetationsperiodens slut muddras eventuella större diken
i området maskinellt av staden. Då ska den kanten av odlingslotten som finns mot diket
vara tom. Odlarna slår gräset från dikeskanterna och ser till att fåran hålls ren vid sin egen odlingslott.
Staden ser till att gräset slås från eventuella större gräsområden och sköter träden i området..

Övervakning
Föreningen övervakar att dessa regler följs och uppmanar vid behov odlarna att åtgärda
försummelser och brister. Om man inte följer uppmaningen kan det leda till att man förlorar
odlingslotten.
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