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HÅTÖVIKENS ALLMÄNNINGAR – DESSA REGLER GÄLLER! 
 
Håtövikens tomtägareförening äger relativt stora arealer, allmänningar. Föreningen är enligt 
lag skyldig att vårda och sköta dessa allmänningar, dock utan att lagen tydligt föreskriver i 
vilken omfattning eller hur detta skall gå till.  
 
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande instans. Stämman utser en styrelse att 
sköta löpande ärenden och att fatta beslut i ärenden som inte är av principiellt viktig natur 
eller som har omfattande ekonomiska konsekvenser för medlemmarna.  
 
Den valda styrelsen utser i sin tur vid konstituerande styrelsemöte en av de valda 
styrelsemedlemmarna till intendent. Intendenten ansvarar under de kommande två åren för 
ärenden som berör föreningens allmänningar och bryggor, i det senare fallet med hjälp av 
bryggchefer, ansvariga för löpande ärenden vad gäller respektive brygga.  
 
Allmänningarna vårdas gemensamt av medlemmarna på sätt som beslutas av stämman. För 
närvarande gäller att medlem/fastighet är skyldig att delta i en arbetsdag per år. Föreningen 
har två arbetsdagar per år om inget annat beslutas.  
 
Arbetsdag 1 äger rum i mitten eller slutet av augusti, enligt styrelsens beslut, varvid 
arbetsuppgifterna är slyröjning, enklare gallring, hopsamling till blivande eldningshögar, samt 
hopsamling av vass om vassklippning har skett tidigare under sommaren.  
 
Arbetsdag 2 äger rum den första lördagen i oktober. Arbetsuppgifterna är mer omfattande 
gallring, där så krävs, samt eldning av eldningshögar och kompletterande slyröjning.  
 
Pumpgrupperna 1, 3, 5, 7 deltar i arbetsdag 1 de år då den sista siffran i årtalet är en udda siffra. 
Pumpgrupperna 2, 4, 6 deltar samma år i arbetsdag 2. Påföljande år byter pumpgrupperna arbetsdagar. 
Den medlem/fastighet som inte deltar på arbetsdag skall erlägga skötselavgift, för närvarande enligt 
stämmobeslut 400 kronor.  
 
Arbetsplan för respektive arbetsdag beslutas av styrelsen på förslag av intendenten. 
Intendenten leder arbetet under respektive arbetsdag. 
 
Många medlemmar arbetar dessutom frivilligt på de allmänningar som ligger närmast deras 
egna fastigheter. Detta uppmuntras av styrelsen och stämman då den mängd arbete som 
hinner utföras på de obligatoriska arbetsdagarna inte på långa vägar förslår till att vårda 
allmänningarna och hindra att de växer igen. Emellertid - allt sådant frivilligt arbete på 
allmänningarna skall vara godkänt av intendenten/styrelsen på förhand. 
 
Om medlem önskar vidta åtgärd på allmänning, vanligen fällning av träd, borttagande av 
buskar eller gräsklippning, skall sådan åtgärd vara godkänd av intendenten/styrelsen på 
förhand. I samband med att medlem riktar sådan förfrågan om godkännande till intendenten 
/styrelsen, skall medlem överlämna skriftligt bevis på att efterfrågad åtgärd har godkänts av 
närboende grannar. Ingen åtgärd som inte godkänts av intendenten på förhand får vidtas. Om 
så sker kan styrelsen rikta ekonomiska anspråk eller vidta lagliga åtgärder mot medlemmen 
för att, så långt det är möjligt, återställa allmänningen. 


