
Fritidsområdet Västervall Ek förening, Västervall, 302 60 HALMSTAD 

TRIVSELREGLER/ORDNINGSREGLER Parkering är endast tillåten på numrerade platser inom området. 

Gästparkering finns utanför området vid sidan av A-grinden. Bilkörning för av- och pålastning är 

tillåten men med mycket begränsad hastighet. Lekande barn, skymd sikt i korsningar kräver låg 

hastighet. Uthyrning. Medlem ska ha innehaft stuga och andel i tre år (från inträdesdatum) för att 

äga rätt till uthyrning av stuga och andel. Om medlem hyr ut sin stuga råder anmälningsplikt till 

styrelsen, sekreteraren (e-mail:elisabet651@gmail.com). Dessutom ska 1000 kr betalas in till 

föreningens plusgiro (årskostnad). Det är viktigt att man informerar om föreningens regler, då 

yttersta ansvaret vilar på stugägaren. Speciellt viktigt när det gäller utnyttjande av föreningens 

faciliteter såsom tvättstuga, gemensam toalett och dusch samt att följa reglerna för sophantering. 

Respektive stugägare ansvarar för att: Gatan utanför stugan ska hållas fri från ogräs och buskar/träd 

som hänger över staketet. Samma skötsel gäller på personlig parkeringsplats/er. Husnummer ska 

finnas väl synligt på alla stugor. Vill du vattna, gör det tidig morgon eller på kvällen, slösa inte med 

vattnet. Stör ej med verksamheter som snickerier, gräsklippning eller andra störande ljud, tidig 

morgon eller kväll. Sommartid är det tillåtet under tiden 09:00 - 18:00. Mellan 15 september till den 

16 april är det tillåtet mellan 07:00 - 18:00, med undantag för storhelger. Husdjur är tillåtet men 

hundar ska hållas under uppsikt och katter ska bära halsband annars betraktas de som vildkatter och 

bekämpas. Hund- och kattföroreningar ska respektive ägare omedelbart plocka upp. Förrådsboden: 

Tvättstuga med tvättmaskiner och tumlare: Håll rent och rengör efter användande. Skottkärror och 

diverse redskap ska återlämnas väl rengjorda. Två släpkärror ägs av föreningen, vårdas under 

användande samt rengörs efter varje lånetillfälle. Bokas på listor i tvättstugan. Betalas med swish 

eller i skrinet. Avfall: Lägg avfall sorterat i rätt container/behållare annars medför det fördyrande 

kostnader! Skrymmande avfall som grenar, buskar, betong, byggavfall, möbler mm ska var och en 

transportera direkt till HEM:s återvinningsstationer (föreningen betalar per kilo för tömning av 

avfall). Grindarna A-GRINDEN SKA STÄNGAS SOM VANLIGT. MEN DEN ÄR ALDRIG LÅST, B- och D-

grindarna skall vara låsta efter klockan 22.00 under maj, juni, juli och augusti. Övriga månader ska de 

alltid vara låsta. C-grinden är alltid låst. 

 


