Ordningsregler
1.

Dessa ordningsregler gäller för medlemmar/stugägare i Frösakulls Fritidsförening i det av
föreningen disponerade stugområdet på fastigheten Fammarp 4:1 i Halmstads kommun.

2.

Beträffande regler för köp och försäljning av stugor inom området hänvisas till §3 i
stadgarna för Frösakulls Fritidsförening.

3.

Vid adressändring ska medlemmen omgående anmäla detta skriftligen till styrelsen.

4.

Det åligger varje medlem att tillse, att ordning och reda råder inte bara kring egen stuga
och tomt, utan inom hela området som disponeras.
Sopcontainer vid stora parkeringen är avsedd för hushållsavfall, allt övrigt avfall som
förpackningar av papper, plast, glas, metall samt tidningar sorteras och lämnas vid
återvinningsstation.
Kyl, frys och andra vitvaror, cyklar, metallskrot, farligt avfall, elektronik, grovt brännbart
och byggavfall mm ska stugägaren själv lämna vid en återvinningscentral.

5.

Stugägaren är skyldig att tillse att ordning iakttages så att grannar ej störs.

6.

Anser sig stugägaren störd eller på annat sätt förorättad, ska anmälan göras skriftligt till
styrelsen.

7.

Hundar får inte springa lösa inom stugområdet. Hundbajs ska plockas upp.

8.

Då förbud mot vattning meddelats från kommunal myndighet måste detta respekteras.

9.

Körning med motorfordon är endast tillåten för av- och pålastning. Fordon, det vill säga
även cyklar, får inte köras fortare än gångfart inom området.
Parkering inom området sker på gemensamma p-platser, aldrig på vägar eller intill stugor.
Bommar ska alltid stängas efter infart, samt omedelbart efter utfart.

10.

Stugägaren får inte bryta, fälla, ta kvistar av eller spika i träd oavsett dess ålder.
Häckar ska vara klippta så att höjden inte överstiger 180 cm, se även över häckens bredd.
Klipp grenar som hänger ut över vägar och gångstigar, så dessa kan användas obehindrat.

11.

I de fall föreningens mark förstörs åligger det stugägaren att iordningsställa marken i det
skick den var i innan byggnation. Besiktning av marken utförs av kontaktperson innan
byggnation samt efter byggnation. Stugägaren kontaktar själv kontaktpersonen.
Stugägaren, som bygger, ansvarar alltid för de entreprenörer som agerar på området.

12.

Var alltid försiktig med eld - tänk på brandrisken.
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