Stockho ms
stad

Bll\ag'fa 2 BN;ka!f'.rvtal
Al pudot._pa~ n 2020

e

1terre oclti kon ~rsone

R,t1p-pörl
S~dä 1 (1)
2020-1)2-28-

Brukai e och kontaktpersoner för brulkaravtal;
Aspuddspairken 202.0
lihi-i~r h'li Ulj liulm, 1 11 1d.s. l. ls:RitY lrtinbig;:
Michae~ Pami r~ 08,,-508 I 33
Kri.·11.00 \lilen efoi. 08-·,;-08 2 tl38

llru kii r~ Asprtnhlsp \ken 2020~
OI .. hu

J
u

811'ap2:
OOll9fi -ot;h ~ll!~OO

rt 07U•3~0

·s 6J

. Sahr1:.wn 070-2.9 l 6 l 26

nn1 f
1

a mom 070-7

.

·s 69-:

R Stockholms
vstad

H gersten=lil, eholmens
:stadsdels.fe rvalln ing
Avdelningen för sam1håtlsplanertn91

Sida 1 (2)

2020--02-26
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Michael IPanman
E-post: michael pa.rrnan@stockholm.se
Telefon: 08-508 21 033
Me'llan Stockholms stad genom Hägersten-Uljehi01lmem~
s:tadsdelsfö.rvaltning, kallad stad,en, och Ola Sct,ubert, nedan
kallad brukaren. har följande avtal träffats;

BRUKARAVTAl/S,lADSODLING
staden medger ovan nämnda brukare rätt att utlöra
1.
stadsodlmg: inom stadens parkmark. Inga övniga

ainlä:ggni11gar får ainfläggas utan
stadsdelslörvaltninqens godkännande·. Områdets
läge ccn storlek framgar av bifogade kartmaterial,

lbHaga 1. Området ·ska!! vara tillgängligt för
a!llmänhetein att beträda och får inte stänpslas in.
Sta:d:sdelsförvaltninge:n ombesörjer inte bevattning.
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2.

På yta inom det avtalade området som eventuellt inte
upptas av odlijing ska regelbunden städning utföras av
brukaren.

3.

Träd och större buskar är inte t1!Tatet att plantera utan
konsuäanon och medgivande från staden

4.

för brukarens arbete utgår ,ingen ersättnmq frän
stadlsdelsförvailtningen.

5.

Odlingelil ska vara ,elkorogis1kt h llbar och kemiska
bekämpningsmedel får inte användas

6.

Brukaren ska tillse att de personers-om ulför arbetet
är väl lämpade härföir :sämt au de är instruerade om
mas.'k.ineir och verktyg som ska användas

7

Brukaren ska gentemot stacen och tredie mani svara
förr a!II skada, som ev. kan komma att uppstå till följd
av brukarens odli111gsaklivUeter

8.

Parterna forbinder s.igi ait fortlöpande lämna varandra
information som ka111 !bedömas angelägen för
fultgörandet a11 detta vtal Brnukaren sk Il utse en
kontaktperson. Vid personbyte skall den nya _
kontaktperson "'.11 an målas tm stadsd lsförvai!ln111ge n.
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Avtal t gäUe~ Hllsvldar och kan av båda parter sä · s

9.

upp med! omedelbar verkan.
A alet ar uppr ·1t 1 i tv likalydande exiempl- r av
vllk va.rder. parten ta.git ett
Om odlingen iupphör; e11er vid uppsägning från ridera
parten :skaU b u1karen omg 1end , åte rst · l~a marken til I

10

urspriungRigl sk:ic1<.
Förteckning öv r deltaganne brukar· och

11

lkonta1dpersonler specificeras på bmlag1a 2 'Revidering
av förteo'kning skalij ske ner behov.
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Michael Parman
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Ola Schubert
Pi!gnmsvägen 70

1.26 48 H äg erstelfl
Mobil: 070-3.30 68 63

E-post ola schubert@gmaPl.com
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