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Ordningsföreskrifter för Solvik 

Fastställda av Sportstugunämnden 2012-02-09. 

Ändrade: 2018-03-05, 2019-10-21 (av FU). 

För allas trevnad har Sportstugunämnden tagit fram dessa föreskrifter för Ert nyttjande av Solvik. 

 Stör inte grannarna! Tänk på att skrik hörs mycket bättre kvälls- och nattetid och kan 

uppfattas som nödrop. (De tycker inte om folk som skriker när de badar nattetid.) Om 

grannarna ringer MF och klagar på störningar kommer böter att debiteras. (500 kr) 

 Läs instruktionerna till toaletterna och följ dem innan användning för att minimera Er senare 

städinsats. 

 Marschaller och andra heta föremål får inte ställas direkt på bryggor och verandor. De 

lämnar brännmärken efter sig. (1 000 kr) 

 För kvarglömda föremål ansvaras ej. 

 Större båtar får ej förtöjas vid flytbryggor då dessa kan dras sönder. (1 000 kr) 

 Meddela fogdarna om eventuella fel eller vid slut på förbrukningsmaterial etc. Skicka mejl till 

fogdarna@medicinskaforeningen.se. 

 Förbands- och förstahjälpenmaterial får endast användas vid olycksfall – inte för att t.ex. 

torka händerna på. (400 kr) 

 Det är strängeligen förbjudet att hälla saltvatten, öl, etc. på bastukaminen, den rostar sönder. 

Endast sötvatten får nyttjas, vilket kan hämtas i köket, ur kranen på utsidan av storstugans 

långsida eller i regnvattentunnan utanför storstugan. (800 kr) 

 Bada inte ensam! Ha alltid med dig en simkunnig kamrat som kan ingripa i händelse av 

olycksfall. 

 Rökning av tobak och andra rökbara droger är förbjuden i alla byggnader på Solvik. (500 kr) 

 Häll inte ut fett i avloppet. Om så ändå sker – spola rikliga mängder varmvatten. Detta för att 

avloppet inte ska sätta igen. (400 kr) 

 Spara på kranvattnet! Det kommer från egen brunn och kan ta slut om man slösar. 

 Iakttag om eldningsförbud råder innan ni gör upp eld utomhus. Detta kan kontrolleras 

genom att ringa till Räddningstjänsten på 08-792 99 39. Det är förbjudet att göra upp eld 

utomhus någon annanstans än i grillarna och de fasta eldstäderna. Då eldningsförbud råder 

får man bara elda i klotgrillarna – inte i de andra eldstäderna utomhus. (2 500 kr) 

 Varm aska får ej tömmas i naturen. Häll ut den i vattnet i stället om den är varm. (1 000 kr) 

 Bilar och andra motorfordon får endast köras på vägen och parkeringen intill toaletterna. Se 

till att inte köra sönder vägen. Det kan vara bra att byta till lägsta växeln innan ni åker uppför 
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backen. Vintertid är vägen mellan bastustigen och sjöstugan hal, så det kan vara bra att 

parkera vid eller före bastustigen. Större fordon som buss får ej framföras till Solvik. De får 

inte heller köra ner på Färjholmsvägen utan måste stanna på Beatelundsvägen där 

passagerarna kan släppas av. (1 000 kr) 

 Soporna ska tömmas i soptunnorna i korsningen Färjholmsvägen/Beatelundsvägen. Soporna 

ska vara förpackade i plastpåsar eller plastsäckar. Sopor ska komprimeras så mycket som 

möjligt innan de slängs i tunnorna. Om det är fullt i tunnorna så är det fullt. Locken på 

tunnorna måste stängas helt efteråt. Om locket inte kan stängas helt är tunnan överfylld, 

vilket inte är tillåtet. Det är inte tillåtet att ställa sopor bredvid tunnorna. Ta med dem in till 

stan om de inte får plats. (500 kr) 

 Returglas och pantburkar och -flaskor får inte slängas i soptunnorna – de ska 

källsorteras/returneras. Närmaste återvinningsstation är på parkeringen vid Stora Coop, 

Värmdö marknad eller i Brunn. (500 kr) 

 Det är förbjudet att flytta på stenarna som ligger i vattenkanten på stranden nedanför 

storstugan. De ska ligga där för att förhindra att stranden eroderas av vattnet. (500 kr) 

 Var rädd om och vårda träd, buskar och annan växtlighet! (2 500 kr) 

 

Syning och böter 

 Efter förhyrningen kontrollerar solviksfogdarna att städningen har utförts enligt dessa 

föreskrifter. 

 Bristande städning kan enligt hyreskontraktet medföra böter som debiteras efter 

förhyrningen. 

 Den solviksfogde som utför syningen avgör hur stort bötesbelopp som ska tas upp för varje 

punkt som ej har uppfyllts. Maximala bötesbelopp för varje punkt som ej har uppfyllts anges 

dock inom parentes i listan ovan. 

 Om brott mot dessa föreskrifter leder till egendomsskador eller att MF blir ansvarig för andra 

skador debiteras böter dessutom, i enlighet med hyreskontraktet, med den kostnad som har 

drabbat MF. 

 


