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Regler – Äppeldalen i Östra Rud
Information
 Äppelodlingens areal är ca 900 m2 inhägnad med ett 2m högt viltstängsel.
 Odlingsarealen är arrenderad på 50 år.
 Odlingsytan är indelad i 4,5 x 4,5 m stora odlingslotter som ger plats för ett storvuxet
träd (A2-grundstam). Ca 200 träd får plats på odlingen. Transportvägar finns längs
inhägnaden och mellan odlingslotterna i sidled.
 Varje odlingslott är försedd med skylt som anger lottens läge, innehavare, äppelsort,
grundstam samt ympnings- och utplanteringsår.
 Föreningens årsavgift 2018 är 100 kr i medlemsavgift och 50 kr per odlingslott.

Regler
 Medlem i föreningen äger rätt att bruka maximalt 5 odlingslotter för egen del eller
som gåva med ett träd per odlingslott.
 Odlingslott kan endast överlåtas till föreningsmedlem efter att föreningen
informerats.
 Medlem under 18 år erlägger ingen årlig medlemsavgift.
 Om medlem utesluts ur föreningen eller ej kvarstår som medlem, återgår
odlingslotten till föreningen.
 Gärdets Musteris försöksodling omfattas ej av regeln ett träd per odlingslott.
 Trädets ägare ansvarar för beskärning, vattning och att ta hand om skörden. Vid
behov även gödsling och markberedning till en yta i storlek som trädets krona.
Markberedningen skall inte vara hindrande för rationell gräsklippning av övriga ytor.
 Föreningen sköter gräsklippning och ansvarar för insektsbekämpning med utsättning
av feromonfällor för Rönnbärsmal och Äppelvecklare. Inför vintern tillhandahålls
gnagspiraler för att förhindra skador av sork.

 Varje medlem erhåller ett exemplar av föreningens ”Lathund för skötsel av
äppelträd”. Om hjälp med ovan nämnda skötsel önskas kan detta, i viss utsträckning,
tillhandahållas genom föreningen.
 Föreningen har inskaffat verktyg för skötseln och kan lånas av medlemmarna.
 Alla verktyg ska rengöras med T-sprit eller brännare innan användning på odlingen
för att undvika spridning av sjukdomar hos träden.
 Överenskommelse kan träffas med musteriet så att musteriet tar hand om
fallfrukten.
 Avgiften för medlemskap och arrende fastställs av årsmötet.
 I början av varje år skickar föreningen ut en specificerad faktura på årsavgifter och
avgifter för odlingslotter. Fakturan skickas ut med traditionell post eller med e-post.
Betalning skall göras till bankgiro nr 266-0843.

