
Policy för Eriksviks Tomtägareförening 

 

Policy för hantering av ansökan om bygglov samt fastighetsbildning. 

Beslutad av: Föreningsstämma 2002-05-14, uppdaterad efter stämma 
 
Ansökan utanför plan gällande boyta/byggyta 

Byggnadens storlek är inte en föreningsfråga utan en byggnadslovsfråga. 
Dock motsätter sig föreningen annat nyttjande av fastigheten än det som fastställts i plan. (Ex 

flerfamiljshus, industrietablering.) 
 
Ansökan om bygglov på prickad mark 

Prickad mark mot allmänning är inte en föreningsfråga utan byggnadslovsfråga. 
Dock motsätter sig föreningen nyttjande av prickad mark om detta direkt inkräktar på 

föreningsägd mark. 
 
Ansökan om fastighetsdelning inom/utom plan 

Fastighetens storlek är inte en föreningsfråga utan en planfråga. 
Styrelsen tillstyrker styckning i enlighet med gällande plan. 

Styrelsen yrkar avslag på styckning i strid mot gällande plan. 
 
Policy för nedtagning av träd på allmänning 

Beslutad av: Föreningsstämma 2002-05-14 
För att ta ned träd på allmänning krävs tillstånd från styrelsen. Medlem som önskar ta ned träd 
ska skriftligen ansöka om detta till styrelsen. 

 
Enstaka träd 

Två ledamöter varav minst en ordinarie, synar trädet samt bifaller/avslår ansökan om 
nedtagning av enstaka träd. Ledamöterna redogör för fattat beslut vilket tas till protokoll på 
följande styrelsemöte. 

 
Flera träd 

Vid fler träd (mer än två) gäller syn enligt ovan att föredragas vid styrelsemöte för beslut. Vid 
betydande omfattning gällande trädfällning, > 3 träd, ska ärendet föredragas på årsstämman 
innan nedtagning kan beviljas. 

 
Fredat område 

Urskogen vid Ringleksvägen och Abborrträsk samt föreningsmark vid stranden mot 
Kilsviken, betraktas som skyddsvärda och gallring här skall ske ytterst varsamt och i 
föreningens regi. 

 
Ansvar 

Vid behov kan fastighetsägare åläggas att på egen bekostnad anlita behörig trädfällare. 
Omhändertagande av ris efter fällning skall åläggas den som fått tillstånd därtill. 
Tillståndsägaren är till fullo ansvarig för fällningen. 

 
Tidsbegränsat tillstånd 

Tillstånd för nedtagning av träd skall tidsbegränsas till max två månader. 



 

Policy för bidrag till medlem vid röjning av föreningsägd mark, fastighet 1:775 
Beslutad av: Styrelsen 2005 

 
Bakgrund 
Medlem som önskar främja underhåll av föreningsägd mark är välkommen att göra detta i 

samråd med Tomtägareföreningens styrelse. Huvudregeln är att kostnader som uppstår i 
samband med detta arbete erlägges av den enskilde medlemmen. 

 
Ansökan om bidrag 
Tomtägareföreningen kan bevilja bidrag för nedlagda kostnader efter utfört och granskat 

arbete. Föreningens bidrag kan uppgå till max 500 kronor per överenskommen arbetsinsats. 
 

Villkor för utbetalning av bidrag är: 

 att arbetet utförts och granskats av Tomtägareföreningens styrelse 
 att kvitto för erlagd kostnad bifogas ansökan 

 

Policy för eldning av ris på föreningsmark. 
Beslutad av: Föreningsstämma 2002-05-14 
 

Eldning på föreningsmark får endast ske på tidpunkt och plats som fastställs av styrelsen. 
Tillstånd beviljas i enlighet med policyn om tillfälligt upplåtande. 

Föreningen följer de regler som antagits av Nacka Kommun avseende eldning på allmän plats. 
 
Styrelsen kan begära att ansvarig brandskyddsmyndighet skall godkänna eldningsplats. Ev. 

kostnad förenat med detta skall erläggas av den som beviljats tillstånd. 
 

Uppläggning av brännbart materiel på avsedd plats inför Valborgsbrasa, får endast ske 
perioden 1-30 april. Övrig tid får brännbart materiel ej läggas på föreningsmark. 
 

Policy för tillfälligt upplåtande av föreningsmark för privat bruk. 
Beslutad av: Föreningsstämma 2002-05-14 

 
Kortare nyttjande 
Vid behov av tillfälligt nyttjande av föreningsmark t ex vid uppställning av släpvagn, 

container, tillfälliga byggmassor ska medlemmen skriftligen ansöka om tillstånd från 
styrelsen. 

Två styrelseledamöter i förening, varav minst en ordinarie har rätt att godkänna tillstånd. 
 
Längre nyttjande 

Vid behov av längre nyttjande av föreningsmark t ex båtuppläggning, tillfart till fastighet över 
föreningsägd mark, byggnad på föreningsmark etc. krävs skriftligt avtal. 

 
Skriftligt avtal föregås av styrelsebeslut. Om styrelsen anser nödvändigt skall tomtgräns mot 
nyttjandeområde utsättas på nyttjarens bekostnad. 

I förekommande fall bör styrelsen begära skriftligt grannsamtycke. 
 

Avtal skrivs per kalenderår och löper 1 år i taget med löpande förlängning om det ej 



skriftligen sägs upp av endera parten senast 3 månader innan kalenderårets utgång. För 

båtuppläggning gäller säsongsavtal, dvs 
1 oktober till 31 maj. 

 
Avtal tecknas av två styrelseledamöter i förening, varav minst en ordinarie. 
 

En årlig kostnad om 40 kr/m2 ska erläggas för nyttjandet. 

 


