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Evlinge en grön-blå oas! 
 
 
Förvaltning 
Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening (gemensamhetsanläggning ga:2).  
Samfälligheten förvaltar 15,2 km väg (23 st.) och grönområden med en total areal  
på 145,9 ha (mark 92,4 ha och vatten 53,5 ha). I Samfälligheten ingår 350 fastigheter.  
Föreningen är obligatorisk och en årlig lagstadgad vägavgift beräknas på andelstalen:  
1 obebyggd, 3 fritid, 5 permanent samt större fastigheter med högre andelstal.  
(500 kr/andel 2017). 
  
Förutom anläggningsbeslut och stadgar har styrelsen skapat regler som gäller alla 
fastighetsägare inom Evlinge som bifogas.  
 
Allmän information 
Vår och höst anordnas ”Evlingedag” som är ett sätt för oss att träffas, umgås och samtidigt 
se till att ta hand om vår blå-gröna oas. För att kunna behålla ett vackert och välskött område 
är det av stor vikt att du som fastighetsägare deltar med egen arbetsinsats vid dessa dagar. 
	
Vatten är ofta en bristvara på Värmdö, se gärna kommunens uppmaning till boende.	
 
Vi följer Värmdö kommuns fasta veckor 17-18 samt 42-43 för eldning av trädgårdsavfall. 
Övrig tid gäller eldningsförbud inom hela Evlinge. 
 
Samfällighetens informationskanal till alla fastighetsägare är hemsidan www.evlinge.com, 
dels som inlägg och dels i menyn för Samfälligheten. Om du lämnar din e-postadress kan du 
få informationen som läggs ut på hemsidan till din inkorg.  

Via e-postadressen vagevlinge@gmail.com kan du ställa dina frågor till styrelsen som sedan 
behandlas i styrelsen eller via direktkontakt.  
 
När du flyttar ut från Evlinge eller flyttar in behöver vi få följande information från dig som 
fastighetsägare och gärna till vår e-postadress: vagevlinge@gmail.com: 
För- och efternamn, fastighetsbeteckning, fastighetsadress, e-postadress, permanent- eller 
fritidsboende. Om fritidsboende behöver vi din hemadress för att säkerställa rätt adress vid 
utskick vägavgift. 
 
Styrelsen Samfälligheten 
 April 2017 
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Gällande regler i Samfälligheten 
 
Inledning 
Vi i styrelsen för Samfälligheten ser ett antal tecken på att gränsen mellan fastighetsägarens 
egen tomtmark och våra gemensamma områden (allmänning och väg) har en tendens att 
överskridas. Fastighetsägare har en skyldighet att kontrollera den egna tomtgränsen. 
 
På våra gemensamma grönområden gäller allemansrätten. Evlinge är klassat som 
tättbebyggt område av Värmdö kommun. Nedan följer de regler som gäller för 
fastighetsägare inom Evlinge och som är framtagna dels av styrelsen och dels  
utifrån regler för tättbebyggt område.  
 
Trafikregler  
Evlinge är klassat som tättbebyggt område och här gäller: 
• 30 km/h 
• Parkeringsförbud på samtliga vägar och vändplaner 
• 5 ton axeltryck 
• Om fastighetsägare ska ändra eller flytta infart till fastigheten ska kontakt tas med 

Samfällighetens vägansvarig eller via vagevlinge@gmail.com.  
 
Utanför tomtgräns mot väg och allmänning får man inte: 
• Ändra förhållanden på allmänningen utan tillstånd. 
• Använda allmänningen till upplag eller uppställningsplats för bilar och båtar. 
• Ställa bilar, båtar, vagnar eller annat hinder precis vid vägkant. Om tomtgränsen löper 

jäms med vägkant, se då till att det finns ett avstånd mellan, för att t ex snöplogning av 
vägar ska fungera fullt ut. 

• Elda utanför tomtgräns utan tillstånd. 
• Fälla träd utan tillstånd. 
 
Styrelsen Samfälligheten 
 
Framtaget jun 2015, ändrat sep 2016 
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Gällande regler för tung- och byggtransporter 
 
Inledning 
Varje enskild fastighetsägare är ansvarig för vägskador förorsakade av tunga  
transporter till sin fastighet.  
 
Tunga transporter avses också vid leverans av enbart ett (1) gods där 
transportbilen är fullastad och ska leverera till flera områden, men börjar i Evlinge. 
 
Tunga transporter skall undvikas under tjällossningstid.  
 
För att förebygga vägskador har styrelsen fastställt att: 
• Föranmälan om tunga transporter gör du bäst via Samfällighetens e-postadress 

vagevlinge@gmail.com  
• Föranmälan ger du i god tid innan transporten genomförs, alternativt kontaktas 

vägfogdar. 
• Efter föranmälan gör vägfogde en besiktning av vägen innan transport genomförs. 

Detta för att fastighetsägaren inte ska belastas för skador som uppkommit innan 
transporten genomförs. 

• Används boggibil bör dessa ha styrbara axlar. 
• Lastbil och släp får endast framföras på Evlingevägen. Omlastning från släp  

ska alltid ske vid Hinsaviken. 
• Bandgående fordon får inte framföras på vägnätet. 
 
På vår hemsida och anslagstavlor finns kontaktuppgifter för vägansvarig och vägfogdar.  
Har du frågor skriv gärna till vagevlinge@gmail.com.  
 
Styrelsen Samfälligheten 
 
Framtaget jun 2015, ändrat sep 2016 
 

 
 
 

  



Värmdö-Evlinge	Samfällighetsförening	
	

 
 
 
Gällande regler för trädavverkning 
 
Inledning 
På våra gemensamma grönområden gäller allemansrätten.  
Fastighetsägare har en skyldighet att kontrollera den egna tomtgränsen.  
Nedan följer de regler som gäller för trädavverkning. 
• Fastighetsägare får avverka sly inom allmänningen. Sly är träd och buskar med en 

stamdiameter under 5 cm.  
• Önskar man avverka större träd eller utföra annan åtgärd på allmänningen behövs ett 

tillstånd. Ansök skriftligt till styrelsen i Samfälligheten via vagevlinge@gmail.com. 
• Trädgruppen (ledamöter ur styrelsen) besiktar träd som önskas avverkas och ger en 

rekommendation till styrelsen för beslut. 
• Efter beslut om avverkning meddelas fastighetsägaren via e-post eller på annat sätt. 

 
• Inför trädavverkning ansvarar fastighetsägaren fullt ut för att: 

o trädavverkningen sker på ett säkert sätt 
o återställa marken kring trädavverkningen 
o ris/sly hanteras på medlems egen tomtmark alternativt körs bort 
o själv bekosta genomförandet av godkänd åtgärd 

 
• Fastighetsägare som utan skriftligt tillstånd från styrelsen gör åverkan på, eller på annat 

sätt förändrar allmänningen är skyldig att på egen bekostnad återställa marken i 
ursprungligt skick, alternativt att ersätta föreningen ekonomiskt för den olovliga åverkan. 
 

• Ersättningen bestäms med utgångspunkt från vad motsvarande skulle kosta att ersätta. 
Som exempel ska olovlig trädfällning ersättas med summa motsvarande inköp och 
plantering av träd av samma typ och storlek. 

 
Trädgruppen 
Sammansättning av 2-3 ledamöter ur styrelsen. 
 
Styrelsen Samfälligheten 
 
Framtaget 2013, ändrat 2016 
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Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening är en ekonomisk förening.  
Föreningen är markägare (145,9 ha varav 53,5 ha vatten) och har överlåtit förvaltningen av 
marken till Samfälligheten via ett anläggningsbeslut upprättat av Lantmäteriet.  
Vid tillfällen när förfrågan om ingrepp i marken ska alltid Fastighetsägareföreningen och 
Samfällighetsföreningen kontaktas, för upprättande av avtal eller överenskommelse.   
 
Medlemskap och insats 
Föreningen är frivillig och varje lagfaren ägare av fastighet inom Värmdö-Evlinge tomtområde 
inklusive Älvsby 1:12 har rätt att ingå som medlem i föreningen. Enligt nya stadgar antagna 
2015-03-28 deltar medlem i föreningen med en insats för varje fastighet som medlemmen 
ägare. Beloppet per insats är hundra (100) kronor och betalas genom insättning på 
föreningens bankgiro 5139-8642 vid inträde i föreningen. Denna avgift är tvingande och 
enligt lag.  
 
Ändamål och verksamhet 
• Midsommarfirande 

o Midsommarfirande har också firats årligen sen 60-talet med ett stort intresse från 
medlemmar att arrangera detta.  

• Simskola och badplatser 
o Simskola bildades för första gången på 60-talet och har hålls årligen en vecka i 

juli. En aktivitet både för barn och vuxna. 
• Valborg  

o Firandet hålls traditionsenligt vid Hinsaviken. 
• Lekplats och fotbollsplan. 
• Viltvård inom Evlinge. 
• Ansvarar för samverkan mot brott. 
• Att medlemmar deltar i verksamheten med egen arbetsinsats. 
• Att tillvarata medlemmarnas intressen i övrigt. 
 
Allmän information 
Föreningens informationskanal till medlemmarna är hemsidan www.evlinge.com.  
Via e-postadressen fastighetevlinge@gmail.com kan du ställa frågor till styrelsen. 
Meddela även föreningen när du flyttar från eller till Evlinge.  
 
Du som är intresserad av att deltaga i ovan aktiviteter vill vi gärna att du kontaktar någon i 
styrelsen eller via vår e-postadress. 
 
Styrelsen Fastighetsägareföreningen 
April 2017  
 
 
 
 
 



Värmdö-Evlinge Båtklubb 
 
Värmdö-Evlinge Båtklubb  

är en ideell förening som ansvarar för skötsel, underhåll samt administration 
av sammanlagt 185 bryggplatser fördelat på 5 bryggor. Notholmsbryggan tillhör vägnätet 
och det är V-E Samfällighetsförening som ansvarar för förvaltningen.  
Föreningen ansvarar även för varvsområdet som är avsett främst för vinteruppställning. 

 
Allmän information 

Enligt stadgarna har fastighetsägare på Evlinge förtur till båtplats men föreningen är öppen 
för alla. 
Evlinge båtklubb har en hemsida för löpande information www.vebk.se  
Det är dit du i första hand skall vända dig för att läsa senaste information samt via 
E-post kontakta någon i styrelsen. 
 
Vid samtliga bryggor finns informationstavlor uppsatta med kontaktuppgifter 
till alla i styrelsen. 
 
Om du planerar att köpa båt eller byta till en annan storlek ska styrelsen för båtklubben 
ALLTID kontaktas via mail till info@vebk.se INNAN köp för att säkerställa att ledig 
båtplats finns. 

 
Vår policy 

Vi är en ideell förening, detta innebär att vi inte kan bli bättre än vad styrelsen 
och medlemmarna gör den till. 
Vi lägger ett ansvar till varje enskild båtägare att vårda och hålla rent och snyggt 
vid bryggor och vid varvet (vinteruppställningsplatsen). Förtöjningar skall vara av god 
kvalitet och försedda med ryckutjämnare. 
 

Miljöaspekter 
Det finns en av styrelsen antagen miljöpolicy, den kommer att finnas på hemsidan. 
Färgburkar, penslar, gammalt tryckimpregnerat virke och annat miljöfarligt avfall skall av 
medlem levereras till kommunens miljöstation. Glykolsköljning av motor får ej ske på 
varvsplatsen. Etylenglykol är mycket giftig och kan gå ner i vårt grundvatten. 

 
Säkerhet/Nycklar 

Ny medlem måste mot deposition 150 kr kvittera ut en nyckel hos kassören. Denna nyckel 
går till såväl vaktbodar som bommarna som alltid ska vara låsta. Allmänt gäller att vara 
uppmärksam på framförallt okända bilar, skåpbilar som rör sig i området särskilt på nätterna.  
Medlem förväntas att rapportera misstänkta personer eller verksamheter i anslutning till 
bryggor och varvsområde till styrelsen 
Bevakningskameror finns uppsatta på varvsområdet. 

 
Uppdragning och Sjösättning 

Båtklubben ordnar gemensam helg för upptagning och sjösättning för de båtar som skall 
ligga på varvsplatsen.. 
Detta är en gemensam aktivitet som vi medlemmar hjälps åt vid. 
Vid dessa tillfällen hyr båtklubben en större kranbil för detta. 
Beroende på kranbil kan det finnas en begränsning av vikt och storlek 
på båt som kan hanteras vid dess tillfällen. 
 
Information om datum för sjösättning och båtupptagning kommer att ges på hemsidan  
www.vebk.se  

Båtvakt 
Det är obligatoriskt för medlemmarna att gå vakt en natt per medlem under säsongen. Vakt 
får aldrig gå ensam, minst två personer ska gå tillsammans. (Går man med annan medlem 
ska således två vaktnätter genomföras.) Det finns en primär vaktbod i Hinsaviken samt en 
sekundär på varvet. Ficklampor, loggbok och bokningslista finns i boden. Rapportering av 
ronder skrivs in i loggboken. Vakt ska finnas på plats under hela passet, 23.00-05.00. Ingrip 
aldrig själv, kontakta alltid polis om något misstänkt sker. Underlåtelse att gå båtvakt 
innebär in extra stämmobeslutad avgift på 4000 kr (2016). Båtklubben är av if Försäkring 
klassad som ”Säker hamn” vilket ger rabatt på båtförsäkring varför det är mycket viktigt att 
vaktdisciplinen upprätthålls. 
 

Resurser 
230 båtplatser finns tillgängliga. Dessa fördelas på: 

Varvsbryggan 26 platser samt 1 besöksplats 
Trattströmsbryggan 9 platser 
Konvaljebryggan 32 platser plus 1 besöksplats 
Notholmsbryggan 45 platser 
Centrumbryggan 17 platser plus 1 besöksplats 
Hinsabryggan 100 platser plus 1 besöksplats 

 
Vinteruppställning finns för c:a 85 båtar på varvet. 
 
Vid bodar vid varvet finns lite verktyg, länspump samt lite ”bra-ha” grejer. 
 
Båtklubben ha två båtsläp för uthyrning, max 750kg respektive 1250kg. Dessa kan hyras av 
medlemmar som saknar eget släp vid upptagning och sjösättning. 

 
Restriktioner 

För de flesta platser är maximala bredden 2,5m, längden 8,5 m samt 3,5 ton maxvikt. 
 
Aktuella begränsningar i storlek och vikt kommer att finnas på Båtklubbens hemsida. 
 
För de något större båtar finns ett begränsat antal platser på varvsbryggan. 
 
För de innersta platserna på Hinsabryggan samt Notholmsbryggan är det även stor 
begränsning av djupgående. 

 
Städdag 

Gemensam städning sker årsvis på varvsområdet, en till två gånger per år. 
 
Information om städdagarna kommer att ges på hemsidan www.vebk.se  
 
Det är varje båtägares ansvar att all materiel såsom bockar, presenningar samt 
ställningsmateriel ligger ordnat och är uppmärkt med namn och telefonnummer. 
 
Båtvagnar och båtställningar skall märkas med namn och telefonnummer. 
 
 
Styrelsen Båtklubben 
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Information från: 

Värmdö-Evlinge Samfällighetsförening 

Värmdö-Evlinge Fastighetsägareförening 

Värmdö-Evlinge Båtklubb 

Maj 2017 




