Regler gällande gemensamma områden inom GA 15 Radön

Radön: 2015 06 07

Bakgrund: GA 15 består av marken som ligger runt stugorna på Södra Radön.
Merparten av stränderna på södra Radön arrenderas av ÖBK och GA 15 har mycket
begränsade stränder. Inga stugor har sjötomt. Stugorna ligger relativt tätt och det är
viktigt att fastställa hur den gemensamma marken och stränderna inom GA 15 skall
användas. För att få en trevlig och bra grannsamverkan skall följande regler gälla för
GA 15:

1. På östra sidan skall alla ha rätt till en båtplats. Vilka bryggor som skall finnas
bestäms av majoriteten av delägarna. På östra sidan bör även en eldplats
finnas för eldning under eldningsveckor om ÖBK´s eldningsplats inte skulle
kunna användas.
2. På västra sidan skall alla ha rätt till en plats för sol/bad och trevlig samvaro.
Vilka bryggor, bord och stolar samt eldplats som skall finnas bestäms av
delägarna gemensamt.
3. Roddbåtar och andra flytetyg skall förvaras på egen tomt om de inte används
ofta. Endast ett rimligt antal båtar får förvaras på stränderna.
4. Nyttotransporter med fordon skall ske efter de vägar som gjorts för
kraftledningar. Nöjesåkning med fordon är ej tillåtet.
5. Rester efter fällda träd skall förvaras på egen tomt eller transporteras till de
eldplatser som överenskommes av delägarna. För att undvika angrepp av
skadeinsekter mm är det inte tillåtet att låta träd ligga och ruttna. De stugägare
som ansvarat för att träden fällts är ansvariga för att ta hand om dessa.
6. Inga privata byggnader eller anordningar utanför egen tomt får förekomma
som inte är godkända av majoriteten av delägarna. Undantag är pumpar för
sjövatten som måste ligga nära vattenytan pga. naturlagarna.
7. Ledningar och slangar för upptagning av sjövatten till stugorna får förläggas
tillfälligt för att fylla på cisterner eller för beredskap vid eldning. Ledningar, som
man avser att använda permanent, skall grävas ner på sikt.
8. Bastun, som övertagits från ÖBK, ägs av de delägare som finansierat och
genomfört renovering av denna och som även sköter och bekostar löpande
underhåll. Stugägare som idag inte är delägare kan köpa in sig i bastun efter
överenskommelse med de nuvarande ägarna av bastun.
9. Stuga 67 betalar dubbla avgifter till samfälligheten och till bastun och har rätt
till två båtplatser och två bastunycklar.
10. GA 15 Södra Radön är en kommitté inom Radöns samfällighet vars styrelse
utser en sammankallande för kommittén.

Dessa regler beslutas och revideras vid behov på det årliga mötet med GA 15 Södra
Radön kommittén som traditionsenligt sker direkt efter samfällighetens årsmöte.

