
 

Information om Ramnalids Koloniförening 

Vi är en liten förening med 23 medlemmar.  

Lotterna är till för odling och de flesta av oss har en dagstuga på lotten.  
Stugorna får vara högst 10 kvm och är inte tillåtna/avsedda för boende. 

Några har även ett växthus på ca 5 kvm. 

Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet där vi kan få  
juridisk hjälp, bidrag till studier etc, har en gruppförsäkring och en 

trädgårdstidning med specialinriktning på koloniverksamhet.  
Vidare har förbundet en websida www.kolonitradgardsforbundet.se och 

vår region (Västra) en egen sida där även vår förening finns med och den 

ser du på www.vastra.kolonitradgardsforbundet.se under föreningar. 

Årsavgiften medlemmen betalar till föreningen är f n 1.500 kr/år 

Som medlem förväntas du delta i föreningens aktiviteter som städdagar, 

skötsel av området, styrelsearbete m m. 

http://kolonitradgardsforbundet.se
http://www.vastra.kolonitradgardsforbundet.se


Vi har en kö/intresselista till våra kolonilotter. För att komma med där 

behöver vi ditt namn, adress, telefonnummer och mejladress. Om någon 

sedan vill avyttra sin stuga och avsluta sitt medlemskap så kan de använda 

sig av listan, vilket de flesta också gör. 

För att få bygga en dagstuga eller växthus informerar man först till 

föreningsstyrelsen och sedan ansöker man om bygglov hos Borås Kommun.  

Eventuell försäljning av stugor sköter ägaren, men styrelsen godkänner 

medlemskapet och innan det är klart är inte köpet genomfört. Styrelsen 

träffar den tilltänkta köparen och informera om medlemskapet, vad som 

krävs och vilka fördelar och det ansvar som finns. Det finns även en 

anslutningsavgift som f n är 500 kr som skall täcka administration och den 

betalas inte tillbaka vid utträde.  

Föreningen arrenderar området av kommunen och avtalet löper i  
5-årsperioder med uppsägning ett år före avtalets slutdatum. Medlemmen 

har själv ett avtal med föreningen som reglerar de skyldigheter och 

rättigheter man har som kolonist/medlem. 

Vi har drickbart vatten framdraget till de flesta lotterna och vår  
föreningsstuga. Vi har även en torrtoalett. Det finns även vissa verktyg att 

låna, motorgräsklippare att hyra och för en låg kostnad kan man även hyra 

vår föreningsstuga med kök om du vill fira något med lite god mat eller 

kanske bara en fika. 

Peter Böös 

ordförande 

tfn 0708 28 66 82 

e-post mrboos@gmail.com


