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Regler för lottodling 2022 
 

Allmänt 

 Odlingslotten ska brukas och skötas i sin helhet under hela odlingssäsongen. Odlingssäsongen 

börjar 1.5. och tar slut 30.9. 

Växter 

 På odlingslotten får man plantera endast ettåriga nytto- och prydnadsväxter. Plantering av fleråriga 
växter är förbjudet (t.ex. bärbuskar, rabarber etc). 

 Växterna ska placeras så att de inte täcker gångar och sprider sig över lottgränsen. 

Lotter 

 Avgränsning av odlingslotten (med plankor, staket, m.m.) är förbjudet. Gångarna och de andra 
brevidliggande odlingslotterna fungerar som gränsmärke. Att själv ändra på gränser är absolut 
förbjudet.  

 Odlingslotten är avsedd endast för odling -  där får inte placeras växthus, grillar, komposter eller 
andra konstruktioner. Det är tillåtet att placera välbyggda verktygslådor (max 80 cm) invid lotten 
(1/lott). Placera inte lådorna på gångarna. 

 Efter odlingssäsongen ska området städas och alla saker som finns på odlingslotten föras bort. 
 Staden har rätt att ta bort de konstruktioner som inte uppfyller villkoren, samt de saker som 

lämnats kvar i slutet av odlingen. Ifall odlaren inte följer givna direktiv inom utsatt tid kan staden 
fakturera odlaren för städning. 

 Främmande arter som växer på lotten ska bekämpas i enlighet med föreskrifter. Odlaren är skyldig 
att bekämpa främmande arter som växer på hans/hennes lott och vid dess kanter. 

 Odlaren sköter gräsklippning i kanterna av sin egen lott.  



 

 
Viljelypalstojen kunnossapito • Underhållning av odlingslotter 
Kuntatekniikka • Kommunteknik 
Rantamaantie 5 | Strandlandsvägen 5, 65350 Vaasa | Vasa 
Puh • Tfn +358 (0)40 3531848 
viljelypalstat@vaasa.fi 

   
Viljelypalstavuokraus ja -laskutus  • Hyrning och fakturering av odlingslotter 
Kuntatekniikka • Kommunteknik 
Kirkkopuistikko 26 | Kyrkoesplanaden 26, 65100 Vaasa | Vasa 
Puh • Tfn +358 (0)40 6329838 | +358 (0)40 5457812 
viljelypalstat@vaasa.fi 
 

Vatten och jordförbättring 

 Personer som vattnar med kanna har förtur till vattenpunkten.  
 Vattenpunkterna öppnas på våren när frostrisken är över och stängs på hösten innan frosten 

inträffar.  
 Vattenpunkterna är avsedda endast för odlarna vid användning av lottodlingen.  
 Odlaren är ansvarig för sin egen lotts jordförbättring..  

Avfall 

 Förbränning av avfall och uppgörande av eld  är absolut förbjudet på hela odlingsområdet.  
 Återvinning av avfall: 

 grovavfall i insamlingskärl för grovt avfall. 
 komposterbart växtavfall förs till området som är utmärkt med en skylt. Plast och annat 

grovavfall för inte till detta område. 
 det är förbjudet att föra växtavfall från andra områden. 
 Övrigt avfall som inte hör till insamlingskärlen ska var och en föra bort själv från 

grönområdet.  
 
 

Vi övervakar att reglerna följs och om det är nödvändigt ger vi en uppmaning till 
odlaren att korrigera eventuella brister som upptäcks. Om inte givna direktiv följs 
kan man förlora sin odlingsrätt. 
 


