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Ordningsföreskrifter för Hökarängens Friluftsförening HFF 

 
 

Dessa föreskrifter är sammansatta för att upprätthålla ordning och trivsel på 

stugområdet.  

 

 

Skötsel 

Marken runt din egen stuga ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. 

Tänk på grannsämjan så att det inte uppstår olägenheter för de närmaste grannarna. 

Sköter inte arrendatorn "tomten" uppmanas denne av styrelsen att åtgärda detta inom 

tre veckor. 

 

Uthyrning i andra hand 

Vid en eventuell uthyrning ska styrelsen underrättas och stugägaren ansvarar för att 

gästerna meddelas om följande regler. 

 

Byggnader och byggnation 

Stugan får inte användas som fast bostad. kommunen har särskilda bestämmelser för 

byggnation inom stugområdet och styrelsen ska kontaktas inför alla ny-,om-,och 

tillbyggnationer av stuga, verandor, staket med mera för att säkerställa att åtgärderna 

inte strider mot kommunens bestämmelser. 

 

Träd och buskar  

Skriftligt tillstånd krävs för att ta bort träd eller buskar 

 

Gemensamma arbetsinsatser 

Arrendator är skyldig att delta i föreningens gemensamma arbetsuppgifter som tex. 

städning av allmänna markområden, och tillhörande byggnader såsom grillhus, dansbana 

och områdets toaletter, samt arbetsdagar i föreningens café.  

 

Sophantering 

Samtliga i föreningen ålagda att köra ut till vägkanten tisdag kväll och återigen onsdag 

morgon. Hushållssopor och mindre skräp slängs väl paketerat i utställda sopkärl. Mer 

skrymmande skräp, som byggnadsmaterial och dylikt ska var och en 

forsla bort till kommunens uppsamlingsplatser. Överträdelse kan leda till straffavgift. 

 

Toaletter 

Samtliga i föreningen är ålagda att ha varsin städvecka för områdets toaletter. 

Se städlista när det är just din städvecka. 

 
Ekskogens Café 

Samtliga i föreningen är ålagda att ha varsin arbetsdag  i ett rullande schema för områdets café under 
sommarperioden juni-augusti mellan kl. 11,00-16,00 Se arbetslista när det är just din arbetsdag. 
 

Parkering 

Får endast ske på anvisad parkeringsplats och får inte innebära olägenheter för andra 

stugägare och får ej användas som långtidsparkering. 

 

Eldningsförbud 

Eldning är endast tillåten under vecka 18 och v 40, Det är inte tillåtet att grilla direkt på 

mark. 
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El 

Är indragen att användas i grillhuset, dansbanan och områdets två toaletter, där kan 

man ladda sin telefon/dator om så behövs. Observera att det inte är tillåtet att dra egna 

elkablar till sin egen stuga däremot så är det tillåtet att "låna" el vid större arbete där el 

krävs och då endast under kortare stunder. 

 
Knivbrott på allmän plats 

Kastning med knivar, yxa eller andra skärvapen är direkt olämpliga och får inte äga rum. 

 
 
 


