
Trivselregler för FHSF:s mark på Härön 
 
Samfälligheten är en gemensam resurs som förvaltas av 71 fastigheter på Härön. 
Uppdraget för samfällighetens förvaltning är att den sker på ett sådant sätt att Häröns 
karaktär som fiskeläge bibehålls. 
 
För att vi skall ha god trivsel och den ordning på FHSF-mark som alla förväntar sig, har 
vi upprättat ett antal riktlinjer som vi alla skall leva efter. Vi som medlemmar har ett 
gemensamt ansvar för vår samfällda mark. 
 
Allmänt på föreningens mark: 
 
Varje fastighet har servitut, nyttjanderättsavtal eller arrendeavtal på bryggor och mark. 
På dessa ytor har respektive fastighetsägare ett skötselansvar i enlighet med servitut, 
nyttjanderättsavtal eller arrendeavtal. 
 
Skottkärror: 
 
Det skall vara funktionsdugliga kärror och kärror som används. Respektive 
fastighetsägare har ansvar för att ”skrot” och ej funktionsdugliga kärror tas bort. 
 
Kärrorna skall märkas med namn och fastighetsbeteckning. 
 
Båtuppläggning: 
 
Får ske på lämpliga och anvisade platser på samfälld mark. Båtar får inte dras upp på 
platser som hindrar annan användning eller att säkerheten äventyras. 
 
Upplagda båtar skall märkas med telefonnummer och fastighetsbeteckning. Båtarna 
skall vara i vattnet på sommaren, om inga särskilda skäl föreligger. 
 
Samfälligheten kan kräva att båtar som inte används skall tas bort och om så inte sker av 
båtägaren kan båten bortforslas på ägarens bekostnad. 
 
Skräp och avfall på föreningens mark: 
 
Byggavfall, bryggdelar, ”skrotade” båtar och övrigt avfall. skall bortforslas av respektive 
ägare av föremålen, inom skälig tid.  
 
Bortforslas inte föremålen kan samfällighetens styrelse, efter kontakt med ägaren och 
påminnelse till ägaren tillse att så sker på ägarens bekostnad. 
 
Skötsel av allmänytor 
 
Allmänytor, som lekplats, mark mellan fastigheter och andra ytor av den samfällda 
marken skall skötas. Ansvar för skötsel skall huvudsakligen ligga på den fastighet/de 
fastigheter som utnyttjar ytorna. 
 
I samband med HIF:s städdag är det önskvärt att samtliga medlemmar i FHSF:s bidrar 
till och deltar i arbetet med att skapa bra en trevlig miljö omkring våra boenden och 
sjöbodar. 
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