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Ordningsföreskrifter för Frösakull Ängar org.nr 769609-1755 

 

Ordningsreglerna är skapade för att ordna högsta möjliga trivsel för samtliga 

medlemmar. Om avvikelse sker från dessa hänvisas till föreningens stadgar. 

 

§ 1 Åverkan på träd, buskar, stängsel eller föreningens gemensamma mark eller 

anläggning ersätts av den som orsakat skadan och med verklig kostnad. 

 

§ 2 Maskiner, redskap och verktyg får inte användas på ett störande sätt på tomt, 

fritidshus, eller annan byggnad.  Dessa är tillåtna vardagar mellan kl 08:00-19:00 

och på helger mellan kl 09:00-17:00. 

 

§ 3 Medlemmar bör deltaga i arbetsuppgifter, tillsyn och vård av den mark och 

egendom som föreningen äger. Gemensamma städdagar anordnas varje år. 

 

§ 4 Fordon får inte framföras inom området med högre hastighet än gångfart. 

Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. 

    

§ 5 Parkering får endast ske på härför avsedda parkeringsplatser. All parkering på 

annan plats är förbjuden. 

 

§ 6 Medlem är skyldig att omedelbart lämna besked om ändrad bostadsadress samt 

mailadress. Sådan anmälan skall göras skriftligt till styrelsen. 

 

§ 7 Placering av friggebod, staket, plank och liknande skall ske enligt gällande 

föreskrifter och får inte ske utanför tomtgränsen.  

 

§ 8 Föreningen äger genom styrelsen rätt att kontrollera vattenförbrukningen hos varje 

medlem. Medlem är skyldig att avläsa vattenförbrukning en gång per år. 

 

§ 9 Kompostering får endast göras på den egna tomten. 

 

§ 10 Uthyrning av fritidshus skall endast ske till fysisk person som på goda grunder kan 

antas kunna fullgöra sina skyldigheter mot medlem. Den som hyr ett fritidshus 

skall känna till och följa medlems skyldigheter enligt föreningens stadgar (§10) 

och dessa ordningsregler. Uthyrning längre tid än fyra veckor skall informeras 

skriftligt till styrelsen. 

 

§ 11 Vid tillbyggnad och nybyggnad (tex Attefallhus eller liknande) är medlem skyldig 

att inhämta styrelsens godkännande enligt gällande blankett som finns på 

föreningens hemsida. Vid eventuell indragning av vatten i samband med 

nybyggnad är medlem skyldig att koppla in vattnet via befintlig mätare. 

 

§ 12 Stora reparationer, tillbyggnad och nybyggnad får inte utföras från och med 

midsommarafton till och med 10 augusti. Kan så inte ske skall styrelsens tillstånd 

inhämtas. 
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