
  
Riktlinjer för bryggor inom Äskestocks samfällighet 
 
Antagna på ordinarie föreningsstämma den 4 juli 2010.  
 
1. Bakgrund 
 
Det är önskvärt att fastigheter inom Äskestocks samfällighetsförening skall beredas tillgång till minst 
en bryggplats i närheten av sin fastighet. 
Tyvärr har det varit svårt att anvisa bryggplatser till alla medlemmar. Detta har lett till att egna 
initiativ har tagits och tillstånd har i de flesta fall getts i efterhand av styrelsen.  
Styrelsen har därför ansett att det bör tas fram riktlinjer för hur bryggplatser på förenings mark skall 
hanteras. 
 
 
2. Ansvar   
 
Varje fastighet i Äskestocks samfällighetsförening ingår med en andel. 
Delägarna i samfällighetsföreningen är fastighetsägare på Äskestock. Samfällighetsföreningen ger 
fastighetsägare tillstånd att anlägga brygga inom samfälligheten för båtförtöjning.  
Enskilda bryggägare eller bryggföreningar har uppfört bryggorna och skall underhålla bryggorna.  
Det är således enskilda bryggägare som är ägare och ansvariga för bryggor och dess underhåll och inte 
samfällighetsföreningen.   
  
  
3. Riktlinjer för bryggor   
 
• Styrelsen skall föra och årligen uppdatera en förteckning och en karta över befintliga 

brygganläggningar inom föreningens verksamhetsområde med uppgift om ansvarig person för 
respektive brygganläggning. På den av styrelsen förda kartan skall framgå var respektive 
brygganläggning är lokaliserad. 

• Styrelsen får mandat att upplåta erforderligt mark- och vattenområde för respektive befintlig 
brygganläggning med en upplåtelseperiod om tre år i taget. Upplåtelsen skall ske, tills vidare, 
utan vederlag, men med föreskrift för respektive ansvarig för brygganläggning att underhålla 
densamma samt att hålla området kring anläggningen i städat och välvårdat skick. 

• Upplåtet mark- och vattenområde för respektive brygganläggning får inte privatiseras. Området 
är tvärtom till för såväl båtplatsinnehavare som föreningens medlemmar, familj, gäster i övrigt 
och fritt tillgängligt för alla och envar för bad eller fiske. 

• Ny brygganläggning och/eller uppläggningsplats för båtar får ej uppföras/anordnas utan 
styrelsens skriftliga medgivande och aktiva upplåtelsebeslut om en period av högst tre år i taget. 
Olovligen uppförd brygga kommer att avlägsnas genom särskild handräckning av 
kronofogdemyndigheten 

 
• Det är inte tillåtet att sätta upp stängsel eller staket vid bryggplats eller vid strand eller på annat 

sätt försvåra tillgängligheten till vattnet.   
 
• Samfällighetsföreningen verkar för principen minst en bryggplats per fastighet. 
 
 
• Båtplatser får endast ägas av föreningens medlemmar, det vill säga för personer som äger 



fastighet inom samfälligheten. 
 
• Vid försäljning av fastighet skall båtplats som ägs av säljaren överlåtas till köparen eller annan 

medlem i samfällighetsföreningen.  
 
• Gemensamma brygganläggningar, fler än fyra båtplatser, skall formaliseras i samråd med 

samfällighetsföreningen.   
Samfällighetsföreningen ser positivt på att bryggföreningar bildas för skötsel av gemensamma 
bryggor.   

 
 
• Bryggägare eller bryggförening är ansvariga för att deras brygga underhålls.  

Bryggföreningen skall se till att bryggorna fortlöpande underhålls. Bryggföreningen ansvarar för 
registerhållning vem som äger respektive båtplats inom bryggföreningen.  
Om bryggmedlem är okänd och båtplatsen ej används samt att vederbörande ej betalar beslutad 
bryggavgift under två år kan bryggföreningen hyra ut platsen till annan person inom 
samfällighetsföreningen. . Ifall den okände bryggmedlemmen ger sig till känna och kan påvisa 
ägandet till platsen kan båtplatsen, efter beslut i bryggföreningen, kan äganderätten återfås mot att 
ev. förfallna avgifter inklusive ränta minus ev. erhållna avgifter betalas till bryggföreningen. 

  
• Redovisning skall årligen ske till samfällighetsföreningens styrelse över innehavare av 

bryggplatser. 
	  	  	  	  	  	  	  	  Samfällighetsföreningens styrelse tillhandahåller på begäran från bryggförening aktuella  

medlemsuppgifter.	  

 
 
4. Avgifter   
 

• Samfällighetsföreningen skall inte ta ut vederlag eller avgifter för bryggor.  
 

• Kostnader fördelas genom att varje enskild brygga står för sina kostnader eller kostnader 
fördelas inom ramen för en bryggförening.  

  
5. Tillståndsgivning     
  

• Om fastighet saknar båtförtöjningsplats skall medlemmen vända sig till 
samfällighetsföreningen.   

• Fördelning av bryggplatser sker enligt närhetsprincipen. Samfällighetsföreningen skall verka för 
att fastighet bereds båtförtöjningsplats på den geografiskt närmaste båtplatsen.   

 
	  

6. Information   
 

• Dessa riktlinjer för bryggor inom Äskestock samfälligheten skall finnas tillgänglig   
          för Äskestocksbor och anslås på förenings hemsida.	  


