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MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (MHS)  
VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE ÅRSREDOVISNING 2018-2019  
  

Styrelsen för Muskö havsbads samfällighetsförening (MHS) får härmed avge redovisning 
för räkenskapsåret 2018-04-01 – 2019-03-31. 

 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Muskö Havsbadsvägsamfällighet, MHS, har i uppdrag att förvalta områdets gemensamma tillgångar. 
Där ingår vägar, bryggor, brunnar och allmänningar. I samfälligheten ingår 92 fastigheter, vilka var 
och en är medlem i MHS och erlägger avgift till samfällighetsföreningen för skötsel av tillgångar. 
 
ÅRET SOM GÅTT 
Styrelsen har fr o m årsmötet 2018 haft följande sammansättning: 
Ordförande Berit Hanson Landberg 2:6 Furuskatvägen 14 (vald till årsmötet 2019) 
Kassör Jan Langels 3:52  Havsbadsvägen 11 (vald till årsmötet 2019) 
Sekr. Sture Söderlund 3:28  Stadeviksvägen 4 (vald till årsmötet 2019) 
Ordinarie Jan Björklund 3:68  Havsbadsvägen 32 (vald till årsmötet 2020) 
Ordinarie Arne Jonsson 3:72  Norrängsvägen 17 (vald tillårsmötet 2020) 
Suppleant Mats Hellberg 3:76 Havsbadsvägen 60 (vald till årsmötet 2019) 
Suppleant Klas Langels 3:36  Havsbadsvägen 13 (vald till årsmötet 2019) 
Suppleant Hannu Similä 7:2  Havsbadsvägen 39 (vald till årsmötet 2020) 
 
Revisorer: 
Ordinarie Hans Carlsson 3:77  Norrängsvägen 15 (vald till årsmötet 2020) 
Ordinarie Nils Forselius 3:34  Havsbadsvägen 26 (vald till årsmötet 2020) 
Suppleant Bengt Junhem 3:62 Havsbasvägen 14 (vald till årsmötet 2020) 
 
Valberedning: 
Lena Willner 3:61, sammankallande Havsbadsvägen 16 (vald till årsmötet 2019) 
Bo Björklund 3:78   
 

 
Styrelsearbetet 
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden utöver informella möten och 
kontakter.  
Det goda samarbetet mellan Valinge Samfällighet och MHS har fortsatt och underhållsåtgärder har 
samordnats. Ordföranden för Valinge, Ulla-Britt Öhman, har deltagit vid ett flertal styrelsemöten. 
Diskussioner om att slå ihop våra båda föreningar har pågått en tid, men av kostnadsskäl har vi nu 
lämnat den tanken (kräver en dyrbar lantmäteriförrättning). Däremot är det inget som t ex hindrar 
att en och samma person kan upprätthålla samma styrelsepost i båda föreningarna. Det täta 
samarbetet fortsätter med andra ord som tidigare. 
Valinge Samfällighet hanterar Valingevägen, d v s sträckan från Ludvigsberg till Havsbadsvägen. 
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Ekonomi 
Vår ekonomi är mycket god och vi har för närvarande ca 300 000 på banken. Vi samlar nu i ladorna 
enligt bilaga 3b för att under verksamhetsåret 2023/2024 lägga ny beläggning på samtliga belagda 
vägar för ca 570 000 kronor. Vi har planerat för oförändrad avgift (3 200:-) till verksamhetsåret 
2023/2024. Skulle något oförutsett inträffa av större ekonomisk betydelse ber vi att få återkomma 
angående vägavgifterna.  
Under verksamhetsåret har 3 fastigheter erlagt sammanlagt 15 700 kronor i extra vägavgift i 
samband med nybyggnation. 
 
Vädret 
Vädret är förstås ingenting vi i samfälligheten kan ansvara för, men konsekvenserna kan ibland 
drabba oss hårt. 
I år var det som värst i början av januari när ett antal träd blåste omkull, bland annat över 
Havsbadsvägen, och några trädstammar blev hängande över el-och fiberledningar.  Telia och 
Vattenfall var emellertid snabbt ute och totalt sett ledde ovädret inte till några större konsekvenser 
för samfällighetens områden. 
Många drabbades däremot hårt på sina egna fastigheter med omkullblåsta träd, flygande förrådstak, 
omkullvräkta boxar, grillar och annat lösgods. Bryggorna fick också sina kyssar. Allt från bortblåste 
plankor till hela lösryckta bryggfundament. 
Som vanligt ledde vintervädret även till en del incidenter på våra alpvägar. Det tål att sägas än en 
gång: Står du i begrepp att byta bil och besöker fastigheten vintertid, överväg fyrhjulsdrift! 
När stormar och annat var undanröjt har vi haft anledning att glädjas åt en ovanligt varm april, men 
som en följd av det även fått uppleva två markbränder som båda krävt insatser av brandpersonal. 
Som alltid när det är torrt i markerna, lämna aldrig en eld utan tillsyn! 
 
Vägarna 
Totalt är det 5,5 km väg som ligger under vårt ansvar. Det kan låta lite, men våra berg-och-
dalbaneliknande vägar kräver en hel del underhåll. Vi kan tyvärr konstatera att det efter vintern 
uppstått skador efter - sannolikt framhjulsdrivna - bilar som fastnat i backarna. P g a kraftigt hjulspinn 
har delar av ytlagret av beläggningen skalats bort.  Enklast undviker vi att förstöra både vägar och 
däck genom att använda sanden i våra betongtrummor vid backarna. 
Havsbadsvägen, som är huvudvägen genom hela området, är annars i bra skick och om inget 
oförutsett inträffar kommer ny beläggning att påföras först 2023 eller 2024 enligt aktuella 
underhållsplanen (se hemsida, muskohavsbad.com). Stadeviksvägen och Langels Backe jämnades och 
grusbelades under 2018. Alla vägar inventeras årligen efter tjällossning, vilket kan påverka 
underhållsplanen. 
Begränsningsskyltar max 4 ton sattes upp under käl lossning p.g.a. mycket mjuka vägbanor och 
kommer att tas ner så fort som våra vägar tål tyngre trafik utan att skadas.   
Det allmänna vägunderhållet finansieras via samfällighetsavgifterna, men generellt gäller att 
fastighetsägarna alltid är skyldig att svara för kostnaderna för reparationer som är en direkt följd av 
tunga transporter. Enligt tidigare stämmobeslut tas en extra avgift om 500 kr ut av fastighetsägare 
som anlägger avloppsanläggningar (betalas i samband med årsavgiften). För ny-om-och till 
byggnationer med byggnadslov (ej Friggebodar och Attefallshus) gäller en extra vägavgift av 50: -
/kvadratmeter upp till 100 kvadrat.   
Som tidigare har Micke Öhman skött plogning och sandning under vintern.  
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Allmänningar 
Arbetet med allmänningarna styrs av underhållsplanen som du kan ta del av på hemsidan 
(muskohavsbad.com). Där kan du bl.a. läsa om vad, hur och när det ska gallras, vilket är styrelsens 
ansvar att styra och utföra. 
Har du egna önskemål om gallring och annat på allmänningar, tala med styrelsen. Gör ingenting utan 
styrelsens tillstånd! 
Merparten av arbetet i och kring allmänningarna utförs alltid på städdagarna.    
 
Bryggor 
En underhållsplan specifikt för bryggor håller på att upprättas. Där ska vi närmare precisera skick och 
underhållsbehov, förtöjningsregler och kontrollintervaller för Havsbadsbryggan, Ingvaldsnäsbryggan 
och Alviksbryggan. 
F n är Havsbadsbryggan, där stenkistan rört sig, i mest behov av upprustning. En del av det slitaget 
beror sannolikt på att alltför stora båtar (Skepp) förtöjts vid bryggan. Av det skälet får fortsättningsvis 
Skepp, dvs båtar som är längre än tolv meter och bredare än fyra meter, endast angöras vid 
Invaldsnäsbryggan. För att bereda plats för flera tillfälliga gästbåtar vid t.ex. midsommarhelgen skall 
heller inte båtar angöra långsides på Havsbadsbryggan. (Läs mer under ordningsregler på hemsidan) 
Alviksbryggan, Havsbadsbryggan och Furuskatbryggan är i behov av impregnering. 
 
Brunnar 
Pumpen efter Havsbadsvägen 32 är under renovering efter en bl.a. igensatt bottenventil. 
Erforderliga reservdelar har införskaffats och kommer att monteras under våren. 
 
På hemsidan (muskohavsbad.com) kan du ta del av en kartläggning av samtliga våra pumpar och 
brunnar, var de finns, skick, underhållsbehov m.m. 
Vattenprover tas under jämna mellanrum. 2019 kommer prov att tas på vattnet i de brunnar där det 
behövs. 
Tänk på att vara återhållsam med vattning i torrtider. 
 
Städdagar 
En stor del av skötseln och underhållet av våra allmänningar utförs under två städdagar om året. En 
gång på våren och en gång på hösten. Datum för städdagarna fastställs på MHS årsmöte och finns 
nedtecknade i årsmötesprotokollet. Städning och underhåll av våra allmänningar pågår normalt 
mellan kl. 10.00 och kl. 13.00, avslutas med gemensam korvgrillning inom MHS tre städ-områden.  

Deltagandet är frivilligt, men för att undvika en höjning av årsavgiften - då vi i annat fall skulle tvingas 
leja bort underhållsarbetet på våra allmänningar - krävs att man solidariskt deltar på minst ett av 
årets städtillfällen (vår eller höst). Fastighetsägare som fyllt 80 år och är ensam fastighetsägare 
(100%) är befriade från städkravet men är välkomna att hjälpa till med lättare göromål t.ex. grilla 
korv, passa elden o.s.v. Har du förhinder att delta vid båda de aktuella städdagarna kan du genom att 
ta kontakt med styrelsen utföra ett anvisat städuppdrag på föreningens allmänningar vid annan 
tidpunkt. Om du av någon anledning inte kan uppfylla något av alternativen har du enligt ett 
stämmobeslut möjlighet att kompensera din frånvaro med ett bidrag (Städavgift) f.n. 500 kr, som 
erläggs i efterskott senast den 31 augusti efterföljande år. 

Avprickning och arbetsfördelning sker vid de 3 samlingsplatserna inom området, Norrängen, samt 
brevlådorna Ingvaldsnäs och Alviksbryggan. OBS! Endast aktivt deltagande gäller för avprickning! 
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Tänk på att eldningsplatser och allmänningar inte är allmänna förvaringsplatser för trädgårdsavfall, 
grenar och ris. Beroende på väderlek och vindförhållande är det inte alltid möjligt att elda på våra 
städdagar och vi vill undvika att stora högar av ris blir liggande p.g.a. brandrisken. 

I de fall eldning sker på städdagarna får du som fastighetsägare efter kl. 13.00 städdagen, så länge 
det inte inkräktar på ordinarie städuppdrag för MHS använda eldarna för eget ris och trädgårdsavfall.  
Men se till att elden är släckt innan mörkrets inbrott och att ha full tillsyn fram till dess.  
Eget avfall, av vad slag det än må vara, kan du även lämna på den mobila återvinningscentralen som i 
år kommer till Muskö hembygdsgård och skola den 1 juni och 14 september. 

Inbrott/stölder 
2017 var vi veterligen befriade från stölder och inbrott. 
Tyvärr råkade en del fastighetsägare ut för stölder av båtmotorer och delar av motorer under 2018. 
MHS är fortsatt ansluten till föreningen Grannsamverkan mot brott (Informationsskyltar finns på 
olika platser inom området) och det är viktigt att vi alla är vaksamma på främmande personer och 
bilar som rör sig inom området och håller utkik efter okända båtar intill våra stränder. 
 
Posten 
Samtliga fastigheter på området har gatuadresser, vilket innebär att företag som levererar ibland 
ställer sina brev och fakturor direkt till Musköadressen. Sedan en tid tillbaka har det hänt post inte 
hamnar i adressatens postlåda utan i tidningarnas utlämningsställen, vilket fått till följd att viktiga 
handlingar aldrig kommit fram. 
Vi är medvetna om att Post Nord får svårt upprätthålla samma utbärningsservice som en gång i tiden 
i dagens digitala värld. Men vi kan givetvis inte acceptera att post kommer på avvägar eller lämnas på 
fel ställe. Vi för därför en diskussion med Post Nord om att organisera postlådorna på tre olika ställen 
i området, Norrängen, vid Ingvaldsnäsvägen och korsningen Valingevägen/Havsbadsvägen. 
Diskussioner pågår, så vi får återkomma med besked i frågan. Håll utkik på hemsidan! 
 
Muskö Havsbads byalag 
Byalagets uppgift är att främja trivselskapande verksamhet bland medlemmarna. Styrelsen består av 
ordförande, kassör och två styrelsemedlemmar. Redovisningen av Byalagets verksamhet sker vid 
samma tillfälle som vägsamfällighetens årsmöte. Intäkterna utgörs av en frivillig årsavgift på 100 
kronor per hushåll och av överskottet från den årliga midsommarfesten.  
Efter att förra årets gamla midsommarstång blåste av några veckor efter midsommar har en ny 
midsommarstång förberetts. Bortforsling av större stenar och återfyllnad midsommarängen har 
utförts och eldningsplatsen har flyttats intill berget och närmare diket.  
 
Midsommarfesten 2018 arrangerades av fastighetsägarna vid Ingvaldsnäs. Sommaren 2019 har turen 
kommit till fastighetsägarna vid Furuskaten. Känner du någon som har möjlighet att sponsra 
föreningen med lotterivinster, priser för pilkastning, skjutbanan e t c – vänligen kontakta Byalagets 
styrelse! 
 
Medlemsregister  
Det är viktigt av många skäl att hålla ett aktuellt medlemsregister.  Vi uppmanar dig därför att 
kontrollera dina kontaktuppgifter i de medlemsregister som skickats ut tidigare via mail.  
Meddela alltid om ägarförhållandena förändras eller om du har nya adress- och telefonuppgifter. 
(blankett bifogas). Det går också bra att anmäla via länk på hemsidan under kontakt. Eller e-posta till 
styrelsens sekreterare på adress sekreterare.MHS@gmail.com. Ett uppdaterat medlemsregister 
kommer att bifogas de handlingar som sänds ut efter årsstämman.  
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MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Bilaga 4a

ÅRSREDOVISNING 2018-04-01--2019-03-31

RESULTATRÄKNING Utfall Utfall Budget
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Inkomster
Vägavgifter (3200:-/andel) 273 000 291 200 291 200
Vägavgifter extra (500:-/andel) 45 500 -                   -                    
Båtplatsavgifter 6 800 6 000 6 000
Städavgifter 7 000 6 000 6 000
Avloppsavgift 1 000 -                   -                    
Extra Vägavgift vid nybyggnad 5 300 15 700 5 000
Ordinarie bidrag Trafikverket 19 700 20 700 21 000
Extra bidrag Trafikverket 116 025 -                   -                    
Totalt 474 325 339 600 329 200

Kostnader
Vägunderhåll rep av häng -                     -6 364 -50 000
Vägunderhåll,dikning -                     -                   -                    
Vägunderhåll övrigt/ beläggning -574 213 -                   -                    
Sopning/Slåtter -                     -23 731 -20 000
Sladdning /Grus -                     -2 375 -10 000
Vinterväghållning -49 289 -39 571 -40 000
Brunnar/ Vattenprover -                     -7 790 -8 000
Bryggor -                     -                   -5 000
Valinge Vägsamfällighet -36 000 -54 600 -54 600
Styrelsearvoden -35 000 -35 000 -35 000
Administration -4 833 -8 097 -10 000
Boden Norrängen -17 121 -1 711 -                    
Övriga kostnader -                     -1 976 -5 000
Bankkostnader -1 049 -847 -1 000
Totalt -717 505 -182 062 -238 600

Resultat -243 180 157 538 90 600

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR 2018-03-31 2019-03-31

Plusgiro 1 642 214 171
Sparkonto -                     88 324
Likv.invest 143 315 -                   

144 957 302 495

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Övriga skulder 35 000 35 000
Resultat från tidigare år 353 137 109 957
Årets resultat -243 180 157 538

144 957 302 495



Ekonomiplan budget MHS 2019/20--2023/24 Bilaga 4b

2019/20 2020/21 2021/22 2022/2023 2023/24
Inkomster
Vägavgifter (3200:-/andel) 291 200 291 200 291 200 291 200 291 200
Båtplatsavgifter 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Städavgifter 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Ordinarie bidrag Vägverket 21 000 21 000 21 000 22 000 22 000
Vägavgift extra vid nybyggnation 5 000 0 0 0 0

Totalt 329 200 324 200 324 200 325 200 325 200

Ing kassa 2019-04-01 302 000 392 600 486 200 588 800 490 400

Fasta kostnader
Valinge Vägsamfällighet -54 600 -54 600 -54 600 -54 600 -54 600
Vinterväghållning -40 000 -41 000 -42 000 -43 000 -44 000
Administration -45 000 -45 000 -45 000 -45 000 -45 000
Totalt -139 600 -140 600 -141 600 -142 600 -143 600

Övrigt
Reparation av häng mm -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
Brunnar/Vattenprover -8 000 -5 000 0 -5 000 0
Bryggor -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Sopning,slåtter,sladdning+grus -30 000 -30 000 -30 000 -35 000 -35 000
Övrigt -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Dikning 2022/2023 -180 000
Ny beläggning 2023/2024 -570 000
Totalt övrigt -99 000 -90 000 -85 000 -281 000 -666 000

Totala kostnader 238 600 230 600 226 600 423 600 809 600

Resultat 90 600 93 600 97 600 -98 400 -484 400

Kvar i kassan 392 600 486 200 583 800 485 400 1 000
2024-03-31
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MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHET   

Valberedningen  
  

 Årsmötet 2019  
  
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för perioden 2019 - 2021 
  
 Styrelsen   
Ordförande Berit Hanson-Landberg      2:6     Furuskatvägen 14 Omval 2021 
Ledamot  Sture Söderlund 3:28   Stadeviksvägen  4 Omval 2021 
Ledamot  Henrik Langels  3:52   Havsbadsv 11      Nyval till 2021 
Ledamot Per Petersson  3:92   Havsbadsv 7 Nyval till 2021 
Suppleant Mats Hellberg  3:76   Havsbadsv 60     Omval till 2021 
Suppleant Jan Langels   3:52   Havsbadsv 11      (Ny)val till 2021 
Suppleant Klas Langels  3:36   Havsbadsv 13 Omval till 2021  
 
Revisor   
Ordinarie  Nils Forselius  3:34   Havsbadsv 26 Omval 2021 
Suppleant Bengt Junhem  3:62   Havsbadsv 14 Omval 2021 
 
Tidigare valda för perioden 2018 – 2020  
Styrelsen  
Ledamot  Arne Jonsson  3:72 Norrängsv 17   
Ledamot  Jan Björklund   3:68 Havsbadsv 32 
 
Revisorer  
Ordinarie Hans Carlsson 3:77 Norrängsvägen 15 
 
   
För valberedningen  
 
Lena Willner  Bo Björklund   
3:61 Havsbadsv 16 3:78 Norrängsv 14  
   



  Bilaga 6 
 

 

Muskö Havsbads Samfällighet  2019 

 
 

Bristande medlemsintresse inom MHS 
 

Med anledning av bristande medlemsintresse bland fastighetsägarna inom MHS för i första 
hand styrelsearbete och då vår valberedning har stora problem med att fylla de vakanta 
platserna till vår styrelse inom Muskö Havsbads Samfällighet tycks vi tyvärr behöva ta till 
ekonomiska styrmedel för att lösa krisen inom föreningen. 
 
Det borde ligga i varje fastighetsägares intresse att under någon/några perioder ingå i vår 
styrelse MHS och få inblick i det arbete som läggs ner bland styrelseledamöterna och som 
kommer alla till del.  
Det är inget heltidsarbete utan 5 - 6 styrelsemöten per år och man hjälper till med det man är 
bra på. I år har vi bl.a. behov av någon ekonomisk kunnig som kan ta över efter vår kassör. 
 
Själv har jag haft styrelseuppdrag sedan 1983 (sekreterare, ordförande, ledamot, suppleant) 
vilket innebär 36 år i MHS styrelse och nu är det dags för övriga fastighetsägare visar lite 
intresse och frivilligt anmäla sig till föreningsuppdrag inom MHS. 
Om inte kommer avgiften till föreningen att kraftigt ökas då vi måste köpa in de tjänster som 
saknas. 
 
Som fastighetsägare och ofta inblandad vid städdagarna inom MHS har jag tyvärr sett att 
några medlemmar prickar av sig på städlistan och avviker från våra gemensamma uppdrag. 
Nu kommer våra ordningsregler att skrivas om med texten: (endast aktivt deltagande gäller 
för avprickning).  
Tänk på att det vi gör tillsammans på städdagarna bidrar till minskade kostnader för oss alla. 
Dessutom ett utmärkt tillfälle att lära känna övriga medlemmar i föreningen 
Ni bestämmer själva om ni vill hålla våra avgifter på en acceptabel nivå och frånvaroavgiften 
på städdagarna kan komma att höjas.    
 

MOTION 
                                  Som fastighetsägare inom MHS föreslås följande:  
 
att  Årsmötet för MHS 2019 ger styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten 
        att köpa in de styrelsetjänster och uppdrag som saknas och erfordras för att  
        vår förening ska fungera.  
 
att   Årsmötet 2019 för MHS beslutar att i första skedet tredubbla avgiften till  

föreningen för att kunna betala för de tjänster som erfordras p.g.a. den  
brist på frivilliga krafter bland våra medlemmar. 

 
Stockholm den 28 februari 2019 
 
………………………………Jan Björklund 
Fastighetsägare MHS  3:68 
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ORDNINGSREGLER FÖR 
MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

(2019) 
 
  
MOTORFORDONSTRAFIK INOM MUSKÖ HAVSBAD 
 
Allmänt 
 
MHS styrelse som ansvarar för förvaltning av MHS vägar, allmänningar, brunnar och 
bryggor har upprättat dessa ordningsregler och delges årligen till årsstämman. 
Ordningsreglerna syfte är att vägleda medlemmarna och en skyldighet för medlemmar 
att följa. 
 
Parkering 
Det är förbjudet att parkera på våra mötesplatser och på våra vändplaner. 
 
Det är även förbjudet att parkera motorfordon på helikopterplatsen vid Norrängen. 
Bortforsling sker på ägarens bekostnad. Parkering är också förbjuden vid 
sjösättningsrampen på Furuskaten.  
 
Endast tillfällig uppställning gäller vid f d Brandboden och vid våra ångbåtsbryggor 
Dessa platser är avsedda för badgäster och för medlemmar som inte har sjötomt och har 
sina båtar vid bryggorna. P-platserna är med andra ord inte tillgängliga för 
långtidsuppställning av bilar eller båtsläp.  
 
Alla tunga transporter 
 
Transporter med fordon med ett axeltryck över 4 ton får inte förekomma under 
tjällossningstiden, vilket markeras med skyltar vid infarten.Med tunga transporter avses 
ett fordon med last som har 20 tons totalvikt (bil + last). Om en tung transport måste 
genomföras, skall alltid styrelsen vara informerad och ta beslut om lämpligheten av 
transporten vid den berörda tidpunkten. I alla händelser är det den medlem som utför 
eller har beställt transporten som ansvarar för eventuella skador på vägen. Styrelsen har 
rätt att förbjuda tung trafik som av styrelsen bedöms vara till skada för vägarna. 
 
Det känsligaste momentet vid transporter under sommaren är in- resp utfart från 
fastigheten, där det finns stor risk för vridskador på vägen. Förare av fordon skall därför 
instrueras att inte vrida på styrhjulen när fordonet står stilla. 
 
Används boggibilar skall dessa ha styrbara axlar. Bilar med s k trippelboggi får inte 
framföras på vägen. 
 
Bandgående fordon får inte utan särskilt tillstånd av styrelsen framföras på vägen.  
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Tunga transporter i samband med byggnads- eller anläggningsarbeten  
 
Fast avgift 
 
Fastighetsägare som genomför en större ny-, om- eller tillbyggnad av hus erlägger en 
fast avgift till samfälligheten för att täcka det extra slitage på vägen som transporter i 
samband med ett sådant projekt orsakar. 
 
Styrelsen skall för varje enskilt större sådant byggnadsföretag fastställa vilken avgift 
som skall utgå och då ta hänsyn till alla relevanta faktorer som t ex om 
byggnadstillstånd har krävts, hur många m2 som bygganden skall omfatta, hur lång bit 
av vägnätet som skall användas, om materialet anländer som lösvirke eller i 
färdiggjorda block etc.  
 
Den fasta avgiften för extra slitage får uppgå till max 5000 kr för varje enskilt fall och 
skall erläggas när transporterna har slutförts. 
 
 
 
Ersättning för skador 
 
Fastighetsägaren skall i god tid före byggstart anmäla det beräknade transportbehovet 
till styrelsen och ange när transporterna beräknas genomföras. Vid större 
byggnadsprojekt kan känsliga delar av vägbanan behöva mätas innan tyngre transporter 
genomförs och följas upp med mätningar efter färdigställandet av bygget. 
 
 
Styrelsen skall efter en sådan anmälan kalla fastighetsägaren till en besiktning av den 
vägsträcka som är aktuell. Över besiktningen skall ett protokoll upprättas i vilket vägens 
skick och ev skador skall noteras. Protokollet skall undertecknas av företrädare för 
styrelsen och av fastighetsägaren. 
 
Efter det att fastighetens tillfälligt ökade transportbehov har upphört skall 
fastighetsägaren omgående anmäla detta till styrelsen. Sedan denna anmälan gjorts 
åligger det styrelsen att inom 14 dagar kalla fastighetsägaren till efterbesiktning av 
vägen. Över efterbesiktningen skall ett protokoll upprättas. Protokollet skall 
undertecknas av företrädare för styrelsen och av fastighetsägaren. 
 
Inom sex veckor efter efterbesiktningen åligger det styrelsen att för fastighetsägaren 
dels skriftligen redogöra för – grundat på besiktningsprotokollen - de ev skador som 
transporterna orsakat dels framföra de krav om ersättning för uppkomna skador som 
fastighetsägaren skall erlägga till samfälligheten. 
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HELIKOPTERPLATS 
 
Landningsplatsen för helikopter vid 
Norrängen får användas vid 
nödlägen, t ex för sjuktransporter. 
SOS Alarm, Marinen, 
Sjöräddningen m fl  har 
information om platsens 
koordinater som är N 59 01 01  E 018 05 41.            
 
Koordinaterna finns också på anslagstavlorna inom området.  
 
 
 
ALLMÄNNINGARNA 
 
Som underlag för styrelsens arbete finns en särskilt upprättad skötselplan. Träd som 
behöver fällas på allmänningarna beslutas av styrelsen och avverkas i samband eller 
straxt innan de två städdagarna vår respektive höst. Styrelsen skall följa skötselplanen 
och se till att våra träd mår bra och våra allmänningar och grönområden inte växer igen 
eller förbuskas, så vi kan leva upp till strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken (MB 
kapitel 7 § 13). 
 
Styrelsen välkomnar att medlemmarna som rör sig på de olika allmänningarna hjälper 
till att rapportera t.ex. skadade farliga träd eller önskemål om skötselåtgärder. Styrelsen 
följer principen att klartecken till åtgärder ges, om de följer skötselplanen och de direkt 
berörda medlemmarna är ense. Vid oenighet avgör styrelsen. Toppning av träd på 
allmänningarna får inte förekomma. 
 
Riset kan eldas upp omgående förutsatt att det inte råder eldningsförbud. Vid Havsbadet 
är det endast tillåtet att elda på ängen vid festplatsen och bara mindre mängder i 
anslutning till städdagarna. 
 
På några ställen inom samfälligheten finns brunnar på allmänningsmark, vissa utrustade 
med handpump. Om medlemmar vill ansluta en fast vattenledning till en sådan brunn, 
kräver detta ett skriftligt, protokollfört godkännande från styrelsen och en 
fackmannamässigt utförd och godkänd anslutning. En förutsättning för att tillstånd skall 
ges är att de berörda bildar en vattenförening och i fortsättningen svarar för underhåll 
och drift av brunnen. Brunnen skall förses med tappställe så att även andra kan hämta 
vatten där. Detta kan ske genom att befintlig handpump sitter kvar och underhålls eller 
att ett vattenutkast monteras vid brunnen. Styrelsen kan lämna närmare upplysningar 
om hur vattenföreningar bildas och fungerar. 
 
 
 
BÅTAR OCH BRYGGOR 
 
Fritidsbåtar förtöjda vid föreningens bryggor (Havsbadsbryggan och Alviksbryggan) 
och vid bojar skall vara märkta med namn/tomtnummer och vara förtöjda på 
sjömansmässigt sätt.  Detsamma gäller fritidsbåtar förtöjda inom bryggföreningarna 
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(Stadeviken, Ingvaldsnäs och Hagudden). Skepp dvs fritidsbåtar som är längre än tolv 
meter och bredare än fyra meter (Sjölagen) får endast angöras vid Invaldsnäsbryggan. 
Övriga bryggor är inte anpassade för skepp För att bereda plats för fler tillfälliga 
båtgäster vid t.ex. midsommarhelgen skall inte båtar angöra långsides på 
Havsbadsbryggan. 
 
Vid förtöjning finns råd och anvisningar utarbetade av Båtförsäkringsbolagens tekniska 
kommitté. Exempelvis bör en båt med motor om 500 kg ha tågvirke (långfibrig 
polyester) med 14 mm diameter och en bojtyngd, vikt i vattnet om 300 kg. Se över 
förtöjningarna så att de klarar storm och så att inte er eller grannens båt skadas. 
 
Båtplats tillhör inte fastigheten utan tilldelas efter turordning. Vid försäljning av 
fastigheten ingår inte båtplats. 
 
Båtar som ligger vinterförvarade på allmänningarna skall vara märkta med namn och 
tomtnummer. Vinteruppläggning är inte tillåten på området vid badplatsen i 
Havsbadsviken. 
 
Vinteruppläggning eller parkering av båtar får inte förekomma på områdets 
mötesplatser eller på vändplaner. 
 
 
Båtar som vinterförvaras på allmänningarna skall sjösättas senast första veckan i juni 
månad. Detta gäller även allmänningar som sköts av bryggföreningarna. Om någon 
medlem skulle få problem med detta pga sjukdom eller av liknande skäl skall styrelsen 
kontaktas. 
 
 
 
STÄDDAGARNA 
 
En stor del av skötseln av våra allmänningar utförs under två städdagar om året. En 
gång på våren och en gång på hösten. Datum fastställs på årsmötet. 
 
Deltagandet är frivilligt, men för att slippa städavgift krävs att man deltar i minst ett av 
städtillfällena. Städavgiften beslutas på årsmötet. Undantag för städavgift gäller för 
fastighetsägare som är 80 år eller äldre och ensam ägare (100%). Alla är givetvis 
välkomna att delta, men här tas ingen städavgift ut om man avstår. 
 
Har du förhinder att delta båda de aktuella städdagarna kan du undvika städavgift 
genom att ta kontakt med styrelsen och utföra ett anvisat städuppdrag vid annan 
tidpunkt.  
 
Avprickning sker vid de 3 samlingsplatserna inom området, Norrängen, samt vid 
brevlådorna Ingvaldsnäs och Alviksbryggan .(Endast aktivt deltagande gäller för 
avprickning!). 
 
Städdagarna avslutas med gemensam korvgrillning. De fastighetsägare (medlemmar) 
som är 80 år och äldre och som inte har varit med på städdagen är också hjärtligt 
välkomna att delta vid korvgrillningen 
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OBS! Tänk på att eldningsplatser och allmänningar inte är allmänna förvaringsplatser 
för trädgårdsavfall, grenar och ris. Beroende på väderlek och vindförhållande är det inte 
alltid möjligt att elda på våra städdagar och vi vill undvika att stora högar av ris blir 
liggande p g a brandrisken. I de fall eldning sker på städdagarna får du annars  gärna 
använda eldarna för eget ris och trädgårdsavfall, så länge det inte inkräktar på ordinarie 
städuppdrag, sker innan mörkrets inbrott och du har full uppsikt till dess att elden 
brunnit ut.   
 
 
 
MÄRKNING AV FISKEREDSKAP 
 
De fastighetsägare/medlemmar som fiskar med fasta redskap som nät, långrev osv skall 
märka upp sina fiskeredskap i enlighet med gällande bestämmelser nedan. 
 
Som riktlinje för uppmärkning finns Fiskeriets författningssamling FIFS 1992:41. Där 
framgår att fiskeredskap skall vara utmärkta med en fiskekula (vakare) av röd, orange, 
gul eller vit färg och ha en diameter om minst 25 cm. Linan mellan vakare och redskap 
ska vara av sjunkande karaktär och nedtyngd. Vakaren märks med namn, MHS och 
tomtnr. 
 
 
GRANNSAMVERKAN MOT BROTT 
 
Samfälligheten är ansluten till Grannsamverkan mot brott, ett initiativ i samarbete med 
Polisen och försäkringsbolagen som syftar till att öka vaksamheten betr personer, bilar 
och aktiviteter inom området. Iakttagelser av denna art skall rapporteras till de ansvariga 
inom MHS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa ordningsregler ersätter motsvarande i tre tidigare dokument: 
Kompletterande ordningsbestämmelser för Muskö Havsbad 
Samfällighetsförening (1998 + 1999), Tillägg till ordningsregler för 
Muskö Havsbads Samfällighet (maj 2008) resp Beslut om avgift för 
tunga transporter (årsstämman 2008).  




