
ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

Halörs Fritidsfiskareförening , Höllviken 

Nedanstående regler har tillkommit för att trivsel skall kunna råda inom vår 

förening. 

Olika människor har olika uppfattning om saker och ting samt sinne  

för ordning och reda. Det är trist att regler skall behöva finnas men inga  

påpekanden har skrivits ner utan anledning. 

Om alla medlemmar följer dessa skulle inga tillrättavisningar behövas. 

OMRÅDE 

 

Bilkörning inom området kan ske överallt utom på gräsplanen från hodda 4 

tom hodda 15. Detta beror på att denna sträcka har dikats och dränering kan 

därför skadas. 

Självklart kan man vid trpt av tyngre saker köra fram tillfälligt till sin hodda. 

Parkering av bil skall ske på markerad plats, eller söder om 

dagvattenutsläppet. På plats mellan röken och sopkärl får inte båtar ställas 

upp. 

Båtuppläggning skall ej förekomma inom området under tiden 20 april tom 29 

september. 

Uppställning av båtar under vintern skall ske på anvisad plats av föreningen. 

 

Båtvagnar skall under sommarsäsongen parkeras på anvisad plats av 

föreningen vilket är trekanten utanför området. 

 

Båttvätt 

Får inte utföras inom föreningens område med anledning av miljöpåverkan. 

 

Bottenmålning 

Får endast utföras under förutsättning att man täcker marken med material 

som inte släpper igenom färg spill. Detta skall efter målning återvinnas som 

miljöfarligt avfall på återvinningsstationen. 

Föreningshodda nr 25 

Här finnes 8 st uthyrningsbara utrymmen. Här skall hållas rent och snyggt i 
varje del. Sopa och torka av golvet någon gång.  
Inga garn eller stöjor förvaras inomhus utan placeras i resp. garnförråd.  
Spill inte kemikalier eller liknande på golvet. Använd skyddsplatta för  
motor eller tank. Träläkt på vägg är avsedd att fästa egna krokar på för 
upphängning av kläder eller stövlar. Håll Er inom eget utrymme ej i gången. 
Ansvaret ligger helt hos innehavaren så förvara inget  
värdefullt i hoddan. Se till att Era saker är försäkrade. 



Föreningsförråd skall låsas efter användandet. 

De med nycklar till toalett huset skall se till att detta låses efter nyttjande. 

Bryggan får ej användas som soldäck eller grillplats. 

Toaletterna får endast användas till det de är avsedda för. 
Gör rent efter er. 

Hundar skall alltid vara kopplande inom föreningens område.     
 

Rök- rensningsområde skall hållas snyggt och trevligt. 

Röken skall göras ren och tömmas ur efter användande. Glöm ej att låsa. 

Fiskrens får ej sparas vid rensbordet utan skall ut i sjön åtminstone vid  
blåkant. Inget fiskrens får läggas i sopsäckarna inom området.  
Rensbordet skall göras rent och sköljas av efter användandet och vatten- 
kranar stängas. 

 

Den som inte palmar sina garn med en gång. 

skall sätta dessa där plattläggning kommer att ske för detta ändamål.  

Efter palmning av garn skall i hopräfsning ske av tång och sjögräs, som kan 

läggas på utfyllnaden vid slipen. 

Tältet kan hyras av medlem om föreningen inte själv skall ha något samkväm. 

Medlem som lånat tältet är ansvarig för att inga störningar eller bråk kan  

förekomma. 

Dukning och iordningsställande får ske efter överenskommelse uthyrnings 

dagen med ansvarig för uthyrningen. 

Ev musik- och ljudanläggning uppsättes av medlem i styrelsen/festkommitté. 

Endast föreningens musikanläggning får användas i tältet. Eventuell musik 

eller liknande måste upphöra senast kl 24.00. Släck ev. belysning och stäng 

igen.  

Inga grillar eller element eller levande ljus får användas i tältet. 

Avfall och sopor i säckar skall bortforslas senast morgonen därpå. 

 

Iordningställande efter nyttjande får ske hela förmiddagen därpå.  

Lämna området i övrigt städat och snyggt. 

 

Styrelsen för Halörs Fritidsfiskareförening 

Dessa föreskrifter är antagna enhälligt vid styrelsemöte 20170711. 

Presenterade och informerade om vid årsmötet 20130310. 


