TILL MEDLEMMAR
Allmänt

Bra att veta

Om området

Vatten erhålles från föreningens borrade
brunnar och distribueras i frostfritt ledningsnät.
Anslutning till frostfria vattennätet kan ske
genom framställan till styrelsen och till en
kostnad som bestäms av styrelsen.

Fritidsområdet är beläget vid
Bottenhavet mellan Humlegårdsstrand
och Skärså, c:a 13 km nordost
Söderhamn. Området exploaterades av
Olivehäll AB, Västerås, under 60-talet
och Jonskärs samfällighetsförening
bildades 1979. Stadgarna antogs 2014.
Samfällighetsföreningen består av 250
privatägda fastigheter, varav c:a 50 är
åretruntboende. Föreningen har en
informationstavla vid infarten till
Jonskär där styrelsen anslår all viktig
information.

Inflytande
Föreningsstämma hålls under juli
månad då de flesta medlemmarna finns
i Jonskär. Till stämman får du en
särskild kallelse. Där kan du utöva
inflytande på verksamheten. På kvällen
samlas vi till fest i vår föreningslokal
"Kröken" och du ges tillfälle att bekanta
dig med övriga medlemmar.

Styrelsen förvaltar allt område utanför
tomterna. Efter framställan från tomtägare kan
viss åtgärd i anslutning till tomt godkännas.
Under vår och höst brukar föreningen kalla till
arbetsdagar för röjning av allmänna områden
samt arbete med bryggor, badplatser och
vägar.
Ditt deltagande är angeläget för att hålla
området i gott skick. Dessutom får du ju tillfälle
till en gemytlig samvaro med andra medlemmar
under dessa städdagar.
Föreningens stadgar kan erhållas efter begäran
från styrelsen.

Lokalen kan även hyras för privat bruk
av medlemmar.

Avlopp ordnas av fastighetsägaren på egen
tomt enligt myndigheternas bestämmelser. För
fastigheter som inte är anslutna till frostfria
nätet tillhandahålls sommarvattenledning till
tomtgräns under frostfri tid (maj – september).
Fortum distribuerar elkraft inom området.
Sopor hämtas av Söderhamns renhållning.
Avgifter för el och sopor faktureras direkt till
fastighetsägarna.

• Vägarna hålls farbara året runt dock kan det

hända att snöröjningen kan bli något fördröjd
efter ymnigt snöfall. Fartbegränsning, 30 km /
tim, råder inom hela området.

Humlegårdsstrandsvägen som leder till Jonskär
förvaltas av Humlegårdstrands
samfällighetsförening. Du blir som medlem i
Jonskärs samfällighetsförening automatiskt
medlem i Humlegårdstrands vägsamfällighet.
För båtplats vid föreningens bryggor uttages en
avgift.
Föreningen förvaltar, genom styrelsen,
vattenanläggning, vägar, badplatser, och av
föreningen ordnade hamnar och bryggor samt all
gemensam mark.
Egna bryggor och båtplatser får ej anordnas på
föreningens mark.
För mark utanför tomterna svarar av styrelsen
utsedd fastighetsansvarig.
Röjning och avverkning utanför tomtområde får ej
ske utan samråd med fastighetsansvarig.
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