
KUNGSHAMNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

VÄLKOMMEN TILL NORRSKOGEN! 

 
Kolsviks Sportstugeförening bildades 1954 och består idag av 68 fastigheter. År 2012 

ombildades Sportstugeföreningen till Kungshamns Samfällighetsförening. I dag har vi två 

samfälligheter, en vägsamfällighet och en marksamfällighet för våra grönområden. 

Föreningsstämma hålls varje år i juni månad vid klubbstugan. 

Vi har två gemensamma arbetsdagar under året, en på våren och en på hösten. Då tar vi 

tillsammans hand om våra gemensamma områden.  

Midsommar firas på ängen vid klubbstugan. Alla fastigheter är indelade i tre grupper som 

turas om att ansvara för firandet. 

Varje fastighet har en brevlåda på Hästskovägen, bakom klubbstugan. Där finns också 

föreningens brevlåda, adress Kungshamns Samfällighet, Hästskovägen 2, 760 18 Yxlan.  

 
VÅRA GEMENSAMMA GRÖNOMRÅDEN 

Du har inte rätt att utan tillstånd fälla träd utanför din egen tomt. Vill du ta ned ett större 

träd lämnar du en begäran till styrelsen, som sedan tar ställning till den. Godkänns begäran 

bekostar du själv både nedtagning och bortforsling av trädet. Du har däremot rätt att utan 

tillstånd ta bort sly upp till 10 cm i diameter i närområdet, max 10 meter, utanför tomten.  

 

VÅRA STRANDOMRÅDEN 

Vi håller snyggt och rent på våra stränder. Stranden vid badvikarna ska hållas fria från 

båtuppläggning. Har du din båt upplagd efter stranden ska du hålla rent och snyggt  

kring båten, samt tydligt märka båten med ditt tomtnummer. Vid sjösättning av båtar 

rekommenderar vi rampen i Österviken mot Blidösund vid Köpmanholm.  

Att bygga brygga eller bod utefter våra stränder på föreningens allmänningar är inte  

tillåtet. Om du önskar båtplats vid Båtklubbens bryggor kan du kontakta hamn- 

kaptenen som ansvarar för fördelning av platserna. 

Nätfiske på föreningens vattenområde kräver fiskekort. Med ett fiskekort blir man även 

medlem i Yxlö-Kolsviks Fiskevårdsområdesförening. Se informationstavlan i Kolsvik. 

 



VÅRT GRUNDVATTEN 

För att undvika saltvattenintrång är det viktigt att vi är försiktiga när vi använder vårt 

sötvatten. Enligt Norrtälje kommuns bestämmelser får du till exempel inte fylla badtunna 

eller pool med vatten från egen eller gemensam brunn. Vatten kan beställas från en 

brunnsborrningsfirma eller ett åkeri.  Se även information på www.norrtalje.se 

 

VÅRA VÄGAR OCH DIKEN 

Områdets hastighetsbegränsning, 20 km,  ska för allas säkerhet och trevnad respekteras. 

Gränsar din fastighet mot dike är du skyldig att hålla diket rent från sly och träd. Det gäller 

även för de fastigheter som gränsar mot Krondiket. 

Har du vägtrumma i diket vid infarten till din fastighet, har du ansvar för att den fungerar. 

Enligt föreningens stadgar får du även bekosta byte av vägtrumman om det skulle behövas. 

 

STÖRANDE ARBETE 

Störande arbete bör inte utföras efter 22.00 eller före 07.00 på vardagar och före 09.00 på 

helger. Anlitar du hantverkare bör arbete utomhus undvikas under helger. Om du tänker 

bedriva näringsverksamhet som kan upplevas störande, ska styrelsen först tillfrågas om 

tillstånd. 

 

HUNDAR  

Hundar bör alltid hållas kopplade i området och du är alltid skyldig att plocka upp efter den. 

 

ELDNINGSFÖRBUD 

Under perioden 1 april till 30 september är det enligt kommunens bestämmelser alltid 

förbjudet att elda (även i tunna). Se även information på www.norrtalje.se  

Valborgsmässoeldar är alltid tillåtna om det inte är eldningsförbud enligt Brandriskprognosen. 

 

INFORMATIONSKANALER 

På vår hemsida http://www.norrskogen.se lägger vi ut all viktig information. Vi har dessutom 

ett informationsblad, Norrskogen Info, som utkommer några gånger per år och en Facebook-

grupp som heter Norrskogen. Vill du kontakta styrelsen kan du göra det med e-post till 

styrelsen@norrskogen.se 

 

 

 


