
  2016-10-16 

Trivselregler för Sillen & Sjötungan ek. förening 
 

HÄNSYN! Stör INTE varandra under sena kvällar och nätter!!  

Tala med Dina grannar!! 
 
Servicebyggnaden får endast nyttjas av boende och gäster på kvarteren Sillen & Sjötungan. 

Borttappade nyckelkort anmäls till styrelsen för spärr, vilket gör kortet oanvändbart. Upphittade kort 

lämnas till styrelsen för hävning av spärr. 

 

 

Bilparkering: Bilar skall i möjligaste mån ställas vid den egna stugan. Detta får dock 

inte innebära olägenhet för grannarna. Högst en bil vid varje stuga. 

Övriga bilar hänvisas till Klittervägen. 

Parkering får inte förhindras av olagliga utbyggnader, häckar och 

planteringar. Parkering för vårt område finns vid Klittervägen. 

 Parkering finns också vid servicebyggnadens kortsida. 

Bilar kan, med största hänsyn taget till de närboende, också ställas vid 

boulebanan. 

 

Toalett och hygien: På servicebyggnadens framsida finns toaletter, handfat med varmvatten 

samt duschar för dam- herr och handikapp (myntautomat).  

På handikapptoaletten finns också ett nedfällbart skötbord.  

Här finns också brandsläckare och hjärtstartare. Respektera att 

handikapptoaletten under säsong är reserverad för handikapp och 

barnavård. 

Disk & tvätt: På byggnadens ena kortsida finns diskrum. 

Här finns också tvättmaskin och torktumlare  

(2x10 kronorsautomat) Bokning sker via tvättlista. 

Latrin & smutsvatten: På servicebyggnadens baksida finns speciellt utrymme för latrin med 

utslagsback och spolslang  
 

Sopor: Hushållsavfall läggs i containern på servicebyggnadens baksida 

 OBS! Absolut förbjudet att ställa grovavfall här!  

 Grovavfall körs av respektive stugägare till tippen! 

Glas & Papper: På servicebyggnadens baksida slängs glas i glascontainern och 

tidningar/wellpapp i respektive återvinningslåda. 

 

Arbetsbod: Stugägare klipper gräset kring egen stuga.  

Bensindriven gräsklippare och trimmer finns att låna i arbetsboden  

Kostnad 10 kr/gång som läggs i burken i boden. Nyckel hänger inne på 

handikapptoaletten. Bensin finns i dunkarna.  

 

Tält etc.: Tält, husvagnar/husbilar, lastbilar och båtar etc. får inte ställas upp inom 

området. Hänvisas till campingen/annan uppställningsplats. 

 

Boulebanan: Ägs av vår förening och kan användas av alla i området.  

Ingen förbokning behövs. Tag med kloten och spela! 

Fotbollsplan: Finns anlagd på föreningens mark ovanför Sommarvägen 

 

Styrelsen: Aktuell förteckning över styrelsens medlemmar med adress och 

telefonnummer, hänger inne i servicebyggnaden. 

 


