
Ordningsregler för Fiversätraön 
 

Nedanstående sammanställning ur stadgar, årsmötesbeslut, lagar och gällande praxis godkändes vid 

ordinarie förningsstämma den 5/3 2008 

 

Skog och mark 

Tomtägare får ej på eget bevåg upprätta fast anläggning på föreningens mark eller på annat sätt göra 

ingrepp i landskapet. 
 
För att skona naturen (skog och mark) äger tomtägare ej rätt att på mark utanför egen tomt avverka 

träd eller på annat sätt göra åverkan på träd eller mark utan styrelsens skriftliga medgivande. 
 
Styrelsen behandlar sådana ansökningar restriktivt. Innan ansökan kan behandlas skall 

medlemmen ha inhämtat grannars skriftliga synpunkter, ha märkt ut aktuella träd och på plats 

ha orienterat minst en styrelsemedlem. Inga träd får fällas förrän en överenskommelse finns med 

styrelsen – inklusive vad som ska ske med de fällda träden. 
 
Lagarna om lösspringande djur gäller på ön – speciellt ur fågelskyddssynpunkt. 

 

Bryggor 

Allt uppförande av bryggor på Fiversätraön erfordrar dispens från gällande strandskyddsregler. 

Haninge kommun ger normalt inte dispens för enskilda bryggor, varför gemensamma lösningar bör 

eftersträvas. Medlem uppmanas alltid kontakta styrelsen vid behov av bryggplats. 
 
Av föreningen anlagda gästbryggor är till för gäster. 

 

Båtuppläggning 

 Större båtar får ej förvaras på allmän mark under tiden 1/5 till 1/10 

 Båtarna upplagda vid Västra bryggan (inklusive spelet) ska vara borta 15/5 

 Upplagda båtar får på inga villkor förhindra tillträde till brandbodar 

 Inga båtar får läggas upp i badviken (däremot i slänten upp mot vägen) 

 Inga båtar får under tiden 15/5 till 15/9 dras upp i badviken (utom för barn avsedda jollar, 

som får ligga på grässtranden. 

 

Sötvatten 

För att minska riskerna för saltvatteninträngning i brunnar äger tomtägare att noga iaktta sparsamhet 

med vatten och uppmanas att ej utnyttja brunnsvatten till bevattning eller på annat sätt förorsaka en 

stor vattenförbrukning. 

 

Fiske 

Inom Sundby 7:10 tillhörande vattenområde gäller för tomtägare och dennes gäster följande 

föreskrifter och inskränkningar i allmänna fiskerätten: 

 Högst 4 st. nät med vakar i bägge ändar (ca 100 m) samt 200 krok på rev får användas 

 Samtliga vakar ska vara märkta med tomtnummer 

 Allmänt fiske får ej ske framför sjötomter inom 30 m från stranden 

 Nya regler från fiskeriverket när det gäller ål och ryssja. Utdrag från fiskeriverket kommer 

att finnas anslaget i väntboden. (se  www.fiskeriverket.se ) 

 

Motorfordon 

All motorfordonstrafik inklusive mopedtrafik är förbjudna på Fiversätraön. Undantages tillfälliga 

lastbilstransporter. Dispens för invalidfordon eller bruksfordon sökes hos styrelsen. 

http://www.fiskeriverket.se/

