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Välkommen till Svedudden
Information till fastighetsägare i Svedudden.
I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens
samfällighetsförening samt i Skaft vägförening.

Hemsida
Föreningen har en hemsida svedudden.se
Nya medlemmar kan mejla styrelsen@sveduden.se för att få tillgång till användarnamn och
lösenord.
På hemsidan finns kontaktuppgifter till föreningens funktionärer, information om sektionerna,
stadgar, årsmötesprotokoll mm.
Samfällighetsföreningen
Samfälligheten består av 102 fastigheter och är det forum som finns för fastighetsägarna att
handha gemensamma angelägenheter såsom vattenförsörjning, hamn, tennisbana, klubbhus
och badstrand.
Föreningsstämman, som äger rum under perioden mars-maj, beslutar om verksamheten samt
om avgifternas storlek. En styrelse väljs som har beslutanderätt i löpande frågor under året.
Skötseln av de gemensamma tillgångarna köps antingen in externt eller sköts av
medlemmarna. Det finns sektioner för vattenförsörjning, klubbhus, hamnanläggning, tennis
och badstrand.
Medlemskap i Sveduddens samfällighetsföreningen är obligatoriskt.
Vattenförsörjning
Närheten till Östersjön är en fantastisk tillgång. Men samtidigt medför det, som i alla kustnära
områden, begränsningar i sötvattentillgången. Vi tar vårt dricksvatten ur tre borrhål. Kvalitén
är helt ok men har en viss förhöjning av klorid- (dvs. salt) och fluoridhalten. Vissa fastigheter
har egen brunn men man ska vara medveten om att det inte innebär att man har ”eget vatten”.
Alla i området tar sitt vatten från samma grundvattentäkt. Om en brunn får inträngning av
saltvatten så sprider det sig snart till de andra. Med saltvatten i brunnarna har vi ett
gemensamt kostsamt problem att lösa. Det är alltså av största vikt att vara sparsam med
vattnet. Man behöver visserligen inte hantera vattnet som om man hade burit in det från en
handpump i hinkar men det går inte att använda vatten här på samma sätt som man kan göra i
Stockholm som tar vattnet ur Mälaren.
Bevattning av gräsmattor och odlingar samt fyllande av pooler och badtunnor med vårt
gemensamma vatten är alltså inte tillåten.
Samfälligheten tillhandahåller sommarvatten. Vatten kan vintertid hämtas vid pumphusen. De
som har vintervatten till sin fastighet har ordnat detta på privat väg. Antingen enskilt eller
gruppvis. Den handdrivna pumpen, som kan behövas vid ev. längre strömavbrott, ligger invid
pumphuset på Sveduddsvägen.
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Klubbhuset
Vid hamnen finns ett klubbhus. Detta används i första hand för gemensamma tillställningar
såsom samfällighetens och vägföreningens föreningsmöten.
Klubbhuset kan även bokas för privata aktiviteter och fester i mån av tillgänglighet.
Föreningens bokningsansvarige har i uppdrag att administrera användningen av klubbhuset.
Hamnen
Fastighetsägare kan i mån av tillgång disponera plats vid bryggan i hamnen. Båtplatsen är
avsedd för båt som fastighetsägaren själv äger eller helt disponerar. Båten får väga högst 5
ton.
Hamnen medger också att medlemmarnas gäster kan lägga till för en kortare tid vid besök i
Svedudden. Gäster som lägger till vid bryggan måste anmäla detta till hamnkaptenen.
Vid hamnen finns en sjösättningsramp för mindre båtar. Rampen får endast användas av
samfällighetens medlemmar.
Hamnkaptenen har föreningens uppdrag att fördela och disponera båtplatserna på bästa sätt.
Se också dokumentet REGLER FÖR HAMNOMRÅDET.
Tennisbanan
Som medlem i Sveduddens samfällighetsförening har du möjlighet att vara med i vår
tennissektion. Medlem i tennissektionen kan disponera tennisbanan enligt gällande regler. För
medlemskap kontakta styrelsen.
Vägföreningen (www.skaftvagforening.se )
Skaft vägförening omfattar alla fastigheter som ligger i anslutning till vägarna i området dvs.
Sveduddens samfällighet, Måsvikens samfällighet som ligger insprängt som en kil i området
samt Bredviken i norr och Rosenhagen i söder.
Det finns många barn i området. Vi vill att de ska kunna leka fritt och cykla även på vägarna.
Hastigheten är maximerad till 30 km/tim. Vägguppen är en påminnelse om att det går
att köra långsammare.
Parkering utanför den egna tomten sker endast på iordningsställda parkeringsplatser.
Observera att det EJ är tillåtet att parkera på vändplanen vid ”kättingen” vid hamnen.
Medlemskap i vägföreningen är obligatoriskt.
Kallelser och information
Föreningen har en hemsida: www.svedudden.se E-postadress: styrelsen@svedudden.se.
Kallelse och handlingar till föreningsstämma skickas per post samt läggs ut på hemsidan.
Kallelse till städdagar mm anslås på anslagstavlorna i området samt på föreningens hemsida.
Lämna gärna din e-postadress till styrelsen om styrelsen skulle behöva komma i kontakt med
dig.
/Styrelsen

Sveduddens samfällighetsförening
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REGLER FÖR HAMNOMRÅDET
•

Hamnen vid Svedudden är en småbåtshamn och storleken på båtar som får förtöjas där är
därmed begränsad. Båtar med vikt över 5 ton kan ej beredas plats.

•

Endast fastighetsägare som är medlem i Sveduddens samfällighetsförening har möjlighet
att hyra båtplats.

•

Båtplats tilldelas fastighetsägare av föreningens styrelse efter önskemål och eventuell
kötid. Ingen båtplats ”tillhör” någon fastighet.

•

Tilldelad båtplats får utnyttjas under tiden 1 april – 31 oktober. Under övrig tid ska inga
båtar vara förtöjda vid bryggorna.

•

Besöksplatser på utsidan av A-bryggan får nyttjas under tiden 1 april – 30 september.
Bryggan har vid ett flertal tillfällen skadats av båtar under höstens stormar.

•

Båtar ska förtöjas på ett säkert sätt enligt de riktlinjer som finns anslagna vid klubbhuset.

•

Besökare som förtöjer vid bryggorna ska kontakta hamnkaptenen, enligt anslag på
klubbhuset, om lämplig båtplats och informera om namn och vilken fastighetsägare man
besöker.

•

Avgifter för båtplatser fastställs vid föreningens Årsstämma.

•

Segelbåtar placeras ej på bryggplatser bredvid varandra för att förhindra att masterna slår
mot varandra vid svall.

•

Roddbåtar och liknande småbåtar får vintertid läggas utanför avgränsat område
(vändplanen) på stranden. Båtar på land ska vara märkta med fastighetsbeteckning.

•

För mindre segeljollar finns uppläggningsramp.

•

Större båtar, som kräver vagn, får ej förvaras i hamnområdet.

• Sopor och annat skräp får ej lämnas vid stranden eller klubbhuset där det inte finns någon
sophämtning.
•

Tampar, låskedjor mm får inte ligga på bryggan så att de är ett hinder eller en risk för dem
som rör sig på bryggan.

•

Båtfärd i och kring hamnområdet ska ske med låg hastighet för att undvika svall och
skador på bommar och förtöjda båtar.

•

Inom styrelsen finns en hamnsektion dit man kan vända sig om man är i behov av båtplats
eller upptäcker skador/problem i hamnen.

•

Föreningen har 60 båtplatser av varierande storlek.

•

Parkering av bilar och andra större fordon får ej ske i hamnområdet eller utanför
infartskedjan till området.

•

Elen i klubbhuset får ej nyttjas för båtvård eller andra aktiviteter som ej är relaterade till
vistelse i klubbhuset.

•

Inget annat än löstagbart förtöjningsmaterial får monteras på bommarna.

•

Det är ej tillåtet att göra hål i brygga eller bryggkant.
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