Välkommen till Norrskogen!
Vi vill hälsa dig som köpt en fastighet i Norrskogen varmt välkommen, och vi hoppas att du
kommer att trivas. Vi hoppas också att du kommer att vilja vara delaktig i vårt gemensamma
arbete för att göra området till en fin plats att bo på.
1954 bildades Kolsviks Sportstugeförening. År 2012 ombildades Sportstugeföreningen till
Kungshamns Samfällighetsförening som idag består av 78 fastigheter, varav ett tiotal har
fastboende ägare.
Du hittar information om föreningen på vår hemsida, www.norrskogen.se. Vi har dessutom
ett informationsblad, Norrskogen Info, som utkommer några gånger per år via mail, samt
Facebook gruppen ”Norrskogen”.
Om du som ny här har några frågor, tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen. Du
hittar telefonnummer och mailadresser på föreningens hemsida.

Kort historieskrivning
1949 avstyckades tomter i Norrskogen av AB Skärgårdstomter och 1952 köptes de första
tomterna. Området var då ett skogsområde utan vägar, el eller vatten. Tomtpriset var då
mellan 0:90 kr och 2:25 kr/kvm. Det fanns ingen färja från Furusund, utan de som skulle ta
sig till Yxlan fick åka båt från Eknö brygga. 1952 byggdes en bro till Furusund men först 1954
togs en färja i drift till Yxlan. El till området kom 1962. En mer utförlig historieskrivning finns
på hemsidan.

Styrelsen
Styrelsen i Kungshamns Samfällighetsförening består av 3–5 ledamöter och 2 suppleanter.
På hemsidan ser du vilka ledamöterna är.

Vårt område
Det finns gemensamma grön- och skogsområden, badplatser och bryggor. Se karta där
bryggor, bastu, badstrand, vattenpumpar, klubbstuga, krondike etc. är utmärkta.

Gemensamma resurser
Bastu
Vid Kungshamn finns föreningens bastu. Bokning av bastun sker via www.boka.se.
Behörig att boka bastun är ägaren till fastigheten samt barn (dock ej under 18 år).
Anmäl era för- och efternamn, gatuadress på Yxlan, mailadresser och mobilnummer till
Anneli Lindberg, anneli.lindberg@tempto.se.
Gör så här:
Gå in på www.boka.se och registrera dig som användare
•
•

antingen via Facebook eller Google. Det är viktigt att du har samma mail bakom
Facebook och Google som du angivit till Anneli Lindberg
eller lägg upp en fristående påloggning med mail och lösenord

När du loggat in kommer du in på startsidan. Välj Anneli Lindbergs sida så ser du
”Norrskogensbastu” som en ruta. Tryck på ”öppna bokningssystem” och sen ”öppna
kalender”. Leta därefter upp aktuell dag och boka genom att ange tid och tomt.
För att avregistrera din tid, markera bara tiden i kalender och tryck radera.
De regler som gäller för bastun är följande:
• Du kan bara boka en tid framåt per fastighet
• Bokningstiden är 2 timmar
• Du kan bara boka för din fastighet
• Du förser bastun med ved och sötvatten själv.
• Låset till bastun är ett kodlås. Du får koden av bastuansvarig, - namn finns på
hemsidan.
Om något inte fungerar, hör av dig till Anneli Lindberg, 0709-89 25 52.
Badstrand och soldäck
En badstrand finns vid stigen utmed vattnet. Till sommaren läggs en flotte i vattnet. Vid
bastun finns soldäck med badstegar.
Båtplats
Båtplats finns vid två pontonbryggor. Om du är intresserad av en egen båtplats, kontakta
hamnkaptenen, Erik Löfgren, tel. 070-471 37 55. Om du får gäster som kommer med båt, så
brukar det gå att ordna för en natt eller två, men det är viktigt att du även då kontaktar
hamnkaptenen.

Om du har en liten båt som du vill dra upp på stranden, är det viktigt att den läggs mellan
stranden och stigen. Märk båten med ditt tomtnummer.
Fiske
Nätfiske på föreningens vattenområde kräver fiskekort, som du får som medlem i YxlöKolsviks Fiskevårdsområdesförening. Se informationstavlan i Kolsvik.
Vatten
För att undvika saltvattenintrång är det viktigt att vi är försiktiga när vi använder vårt
sötvatten. Enligt Norrtälje Kommuns bestämmelser får du inte fylla badtunna eller pool med
vatten från egen eller gemensam brunn. Vatten till detta kan beställas från en
brunnsborrningsfirma eller åkeri. Se www.norrtalje.se.
Inom området finns fem brunnar för den som inte har eget vatten. Kvaliteten på det vattnet
provas kontinuerligt.
Vägar och diken
Var noga med att hålla hastighetsbegränsningen på 20 km i hela området!
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, som löper mitt i området från norr till
söder. Har du en vägtrumma i diket vid infarten till din fastighet, har du ansvar för att den
fungerar. Enligt föreningens stadgar ska du även bekosta byte av vägtrumman om det skulle
behövas.
Trädfällning
Du har rätt att själv ta bort sly upp till 10 cm i diameter max 10 meter utanför tomten. Vill du
ta ner större träd lämnar du en begäran till styrelsen. Om din begäran godkänns bekostar du
själv både nedtagning och bortforsling av trädet.
Post och brevlådor
Brevbärare delar ut post till brevlådorna vid vårt område. Du som är ny får en brevlåda av
föreningen. Meddela det namn du vill ha på lådan till föreningens sekreterare.
Föreningen har en egen brevlåda, adress:
Kungshamns Samfällighetsförening, Hästskovägen 2, 760 18 Yxlan.
Under vintertid delas tidningar ut till brevlådan vid vägen, under sommartid vid våra
brevlådor på området.

Gemensamma aktiviteter under året
Årsmöte
Föreningens årsmöte äger alltid rum i juni månad vid klubbstugan. Datum på hemsidan och
på anslagstavlan.
Arbetsdagar
Vi har två arbetsdagar per år, en på hösten och en på våren, med syfte att hålla snyggt på
våra områden. Gratis lunch och kaffe för alla.
Midsommarafton
Midsommaraftonen firas traditionsenligt på ängen vid klubbstugan med dans kring stången,
musik, lotterier, kaffe m.m. Ansvaret för detta arrangemang roterar genom att alla
fastigheter är indelade i tre grupper som turas om att ansvara för firandet.

Övrigt
Sjukdomsfall
Om något händer som kräver snabb transport till sjukhus, är helikoptertransport ofta det
snabbaste alternativet. Vid samtal till SOS, ange positionen där helikoptern kan landa (ängen
vid klubbstugan): ” 185 306 öster 593 809 norr”.
Färjan kör extraturer vid olycksfall som kräver snabb vägtransport. Ring färjan, tel. 0771-65
65 65, ange Furusundsleden och därefter ”personal”.
Eldning
Under tiden den 1 april-30 september är det enligt kommunens bestämmelser alltid
förbjudet att elda, även i tunna. Valborgsmässoeldar är alltid tillåtna om det inte är
eldningsförbud enligt brandriskprognosen.
Mataffär
Kiosken i Köpmanholm, har mer än man kan tro! Tel 0176-883 70. En stor ICA-butik finns på
Blidö, tel. 0176-820 37. Stöd våra lokala entreprenörer, så att de kan finnas kvar!

