
INFORMATION OCH ORDNINGSREGLER FÖR 

MEDLEMMAR I RAMSNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 
1. Tomtägarna ansvarar för alla ledningar anslutna till stamledningen samt att tillförlitliga 

avstängnings- och urtappningsanordningar finns för varje fastighet.  

De kostnader som åsamkas föreningen till följd av slarv eller bristfälliga anordningar med läckage 

som följd skall ersättas av respektive fastighetsägare. Vid problem kontakta ansvarig för 

vattenverket. 

 

2. I avloppet får endast urin, fekalier samt papper spolas ned. Vikten av detta kan inte nog betonas. 

Om detta inte följs kan det orsaka stora konsekvenser för avloppsreningen både när det gäller 

reningsprocessen och pumpar etc. 

 

3. Ingen bevattning med slang eller spridare med föreningens vatten. 

 

4. Inga träd får huggas ned på allmänningen utan tillstånd från ansvariga för trädfällning 

Kostnad 100 kr/träd betalas till ”trädfällningsansvariga”. 

 

5. Inga hundar på badstranden. Hundar på området skall hållas kopplade. Det är hundägarens ansvar 

att ta upp efter hunden. 

 

6. Inget fiske med nät inom det område som markerats på karta uppsatt på anslagstavlan. Vid allt 

fiske på områdets vatten skall flöten markeras med namn och telefonnummer (eller namn och 

adress) samt ER (Enskild rätt). Allt fiske bedrivs för eget bruk. Fiskerätt får inte överlåtas på 

annan än fastighetsinnehavare. 

 

7. Vid ägarbyte av fastighet anmäl detta till kassör i styrelsen. Alla medlemmar skall anmäla 

kontaktuppgifter (hemadress och telefonnummer) till kassör i styrelsen. 

 

8. Vid arbetsdagarna samlas alla på dansbanan vid utsatt tid. Där börjar vi med avprickning/upprop.  

Därefter fördelas dagens arbetsuppgifter. Det går även att göra visst arbete vid annan tid. Kontakta 

då ordförande som har förslag på arbetsuppgifter som ska utföras. Det går också att komma med 

föreslag på egna arbetsuppgifter som ni vill utföra. 

 

9. Är du intresserad av båtplats så kontakta bryggansvarig för den brygga där du önskar båtplats.  

 

10. Eldningsplatserna på allmän mark är till för att elda ris mm som uppstår vid arbetsdagarna. 

Tomtägarna skall ta hand om eget ris/avfall på den egna tomten eller bortforsla detta till 

sopstation.  

 

11. Information från styrelsen anslås på anslagstavlan samt på samfällighetens hemsida:  

 www.ramsnaset.se. Samtliga ärenden av vikt skickas med brev. 

 

12. Underhåll av stickvägar är respektive tomtägares ansvar. 

 

13. Vid muddringsarbete råder tillståndsplikt från Eskilstuna kommun. Styrelsen skall kontaktas innan 

arbete påbörjas. 

 

14. I Södermanland är det bara tillåtet att åka vattenskoter i allmän farled. Från den plats som man 

åker ut till farleden får man inte köra fortare än 7 knop. 

 

15. Vi vädjar också till alla att köra lugnt och visa hänsyn på vårt område. 

  

Styrelsen Ramsnäs Samfällighetsförening 130128 

http://www.ramsnaset.se/

