Odlingslotter vid Tjärnaängsparken
Nu är det full fart på de 43 st odlingslotterna
som ligger vid Tjärna Ängar mellan Kornstigen
och Skogsvägen. Se röd ring till höger på kartan.
Området ligger granne med nya förskolan Trollskogen.
Våren 2015 kommer ytterligare 30 st lotter att finnas på plats. De byggs fram till förskoletomten.
Vem kan få en lott?
- Boende i Borlänge, företrädesvis boende i flerbostadshus.
Hur bär jag mig åt?
- Kontakta odlarföreningen som står för kölista, förmedlar lotterna och ansvarar för området m m . Ställ Dig på
intresselistan så får kommunen kunskap om hur stort
intresset är för lotterna. Du blir medlem i odlarföreningen
när Du får Din lott. Kontaktman är odlarföreningens
sekreterare Saeed Gharabi tel 073/ 657 83 89 eller ordförande Achmet Tutay tel 073/ 963 07 07
Vad kostar det att ha en lott?
- Uppgifter lämnas av odlarföreningen.
Vem är kommunens kontaktman om jag har frågor
eller åsikter?
- Kontakta Annica Heggem, Plan och markkontoret tel
743 34. Men de flesta frågor som berör området är det
odlarföreningen som kan svara på.
Planeras fler lotter i framtiden?
- Om intresselistan visar att fler vill odla kommer planeringen för fler etapper att påbörjas i samråd med odlarföreningen. De första etapperna har finansierats via kommunens budget (Stadsmiljöbudget park- Borlänge Energi)
samt med bidrag från Tunabyggen.
Vad är Tjärnaängsparken ?
- Tjärna Ängsparken är arbetsnamnet på den stadsdelspark
som kommunen planerar att successivt utveckla under
kommande år. Den planeras att förutom ”odlingsparken”
innehålla stadsdelslekplats och möjlighet till spontanidrottsaktiviteter av olika slag. Samråd om parkens framtida
utseende planeras under 2015.

Odlarföreningen, Hyresgästföreningen, Borlänge
kommuns Plan och markavdelning och Borlänge
Energi sSadsmiljö är de parter som är
intressenter när det gäller odlingslottsområdet.

Vem ansvarar för området?
- Kommunen arrenderar ut marken till odlarföreningen. Plan-och markkontoret är huvudman.
Skötseln av de allmänna ytorna delas mellan förening och kommunen ( Borlänge Energi Stadsmiljö och Tunabyggen). Vid en årlig höstbesiktning kontrollerar kommunen områdets tillstånd.
Även Hyresgästföreningen är delaktig i arbetet
med området.
Odlarna ska delta i viss skötsel av de allmänna
ytorna som t ex att hålla grusgångar närmast
lotten ogräsfria och skräpfria.
Hur stora är lotterna?
- Lotterna är mellan 10-34 kvm stora, de flesta ca
25 kvm. Vi planerar även att kunna bygga några
mindre upphöjda planteringslådor för den som
har svårt att odla i marknivå.
Hur ser området ut?
-Varje lott omges av träsarg. Odlaren sköter även
gångytorna runt sin lott.
- Området innehåller förråd, yta för trädgårdsavfall som fraktas för kompostering till Fågelmyra,
vattenpost, grill och sittplatser, samt infotavla m
m.
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