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Odlingslotter vid Axgatan / Lindevi

Allmänna regler gällande odlingslotter i Mölndals stad
Innehavaren har rätt att under tiden 1 mars - 15 oktober 2013 bruka odlingslotten.
Räkningen skall betalas senast på förfallodagen för att brukningsrätten skall gälla.

OBS! Om avgiften inte betalats i tid upphör brukningsrätten och
odlingslotten kommer då att upplåtas till annan odlare.
Kvitto på betald räkning utgör bevis på brukningsrätten.
Mölndals stad skickar ut ett inbetalningskort till innehavaren under december månad till
nästkommande år.
Genom att avgiften betalas blir brukningsrätten förlängd för nästkommande år.
Innehavare av odlingslott som inte sköter sin lott på ett godtagbart sätt eller inte följer givna
regler, kan inte räkna med en förnyelse för nästkommande år.
Odlingslotten upplåts för odling av potatis, grönsaker, blommor och bärbuskar.
På odlingslotten får innehavaren ställa upp redskapslåda, vattentunna, bord eller bänk med var för
sig en största längd av 1,5 m och största höjd 1,0 m. Utrangerade möbler, exempelvis gamla
kökssoffor eller fåtöljer, får inte ställas upp på odlingslotten eller utanför densamma. Eventuella
bord, bänkar, stolar och lådor skall ha sådan utformning och färg, att de passar in i den omgivande
miljön. Några andra föremål är inte tillåtet att ställa upp.
Odlingslotten får inte hägnas in. Användning av plastskynken och liknande på odlingslotten
medför risk för nedskräpning och får inte användas.
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Odlingslotten upplåts i det skick den har på tillträdesdagen. Odlingslotten skall av innehavaren
hållas fri från ogräs samt i övrigt hållas i prydligt skick. Innehavaren skall även hålla gången
och/eller gräskanten som gränsar till odlingslotten i vårdat skick. Innehavaren ska märka upp
odlingslotten med nummerskylt eller markering. Odlingslotten kan vara 50m² (ca 7x7m) Axgatan
eller 100m² (10x10m) Lindevi.

Eldningsförbud råder hela året för odlingslottområdet, med hänsyn till de boende i
området.
När innehavaren inte längre vill bruka odlingslotten skall han röja av och städa området och
anmäla detta till staden. Staden förbehåller sig rätten att debitera innehavaren kostnader för
röjande av odlingslotten om så inte har skett.
Ingen ersättning utgår för nedlagda kostnader vid upplåtelsetidens utgång.
Innehavaren äger inte rätt att överlåta brukningsrätten till någon annan.
Viktigt om du flyttar och byter adress!
Anmäl per e-post eller skriftligen din adressändring, med uppgift om lottens nummer och inom
vilket område, annars riskerar du att inför nästa säsong att bli av med odlingslotten.
Dataskyddsförordningen- GDPR
I samband med att du tecknar avtal om hyra av odlingslott registrerar vi som hyresansvarig vissa
personuppgifter. Dessa kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig
för att utföra vårt ansvar som hyresvärd. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och kommer
att behandla uppgifter som t.ex. namn, kontaktuppgifter, och personnummer.
Dina personuppgifter kommer att sparas 3 månader efter att avtalsförhållandet upphört.
Har du frågor om detta hittar du aktuella kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarigs
dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter.
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