
Tockens Samfällighetsförening  
Trivselregler 

Bäste fastighetsägare och Tockenbo! 
För vår trivsel och säkerhet har föreningen under årens lopp 
beslutat om ett antal ”trivselregler” som gäller för vårt stug- och 
skogsområde. Som stöd för dessa regler finns i de flesta fall 
lagstiftning, t ex  Allemansrätten, Lagen om tillsyn av hundar och 
katter, Miljöbalken, Avfallsförordningen m. fl.  Nedan finns en kort 
sammanställning, har Du frågor så kontakta någon i Styrelsen. 

 - BADPLATSEN 
 Vår ”badplats” är en oas på Tocken. Det är ingen allmän eller  
 kommunal badplats utan bara ett stycke härligt Tocken som   
 lämpar sig för bad. Bakåt i tiden gjorde man utflykter till 
 ”Kalvahagen” för att bada o ha det skönt. Vi försöker städa upp  
 stranden vid årets första städdag på våren. Därefter gäller det  
 för var och en att hålla rent. Ibland blåser det in sjögräs,   
 bottenslam och träck från sjöfåglar. Om du vill kan du kratta  
 undan detta med krattan som är uppsatt. Vill du köra iväg det så 
 lägg det uppe i ekskogen. 

 - GRILLA 
 Använd de iordningställda grillplatserna. Undvik att tända eld vid 
 torr väderlek och pålandsvind, enebacken är extremt lättantänd! 
 Var noga med släckning och lämna inget skräp kvar. 

 - FESTPLATSEN 
 Medlemmar får använda festplatsen för privata fester efter   
 samråd med styrelsen för Tockens samfällighetsförening.Den  
 som vill anordna en fest ska informera grannarna till    
 festplatsen personligen, information ska även lämnas på anslag  
 vid postlådorna och på föreningens hemsida.Ljudnivån ska hållas 
 på en rimlig nivå och det ska vara tyst på      
 festplatsen kl 01.00 (ingen musik/högtalare) även om festen får  
 rundas av och hålla på till senast 02.00.Den som anordnar   
 festen ska anvisa toaletter i hus eller inhyrd Baja-Maja.  



   

  Festplatsen ska städas av dagen efter festen. Partytält ska    
 plockas ner och liksom andra anordningar avlägsnas. Allt skräp   
 ska plockas upp och forslas bort. 

- FLAGGNING 
 Föreningen har en flaggstång vid festplatsen. Flaggning sker vid  
 Nationella flaggdagar och följer reglerna för dessa. Därutöver  
 hissas vimpel. Medlemmar erbjuds att vid privata högtider   
 använda föreningens flaggstång för att hissa svenska flaggan. 

 - TRÄDGÅRDSAVFALL. I samband med våra städdagar ställs  
 container  ut vid fotbollsplanen. I den kan du kasta "normala   
 mängder” trädgårdsavfall så länge det finns plats, större   
 mängder måste du forsla till Sölvesborgs      
 återvinningsstation. 
 Från 1:a till sista april kan du lägga ris o grenar på majbålet. Var 
 noga med att lägga det på toppen av högen! 
 (OBS: Inga giftiga eller invasiva växter får läggas på bålet - risk  
 för förgiftning av djur och spridning av svartlistade växter).  
 DET ÄR FÖRBJUDET ATT KASTA NÅGON FORM AV     
 TRÄDGÅRDSAVFALL PÅ VÅRA ALLMÄNNA OMRÅDEN.  
 ALLT SÅDANT AVFALL HÄNVISAS TILL SÖLVESBORGS    
 ÅTERVINNINGSCENTRAL. 

- HÄCKAR o TRÄD 
 Häckar o träd ska hållas klippta så att de inte skymmer sikt vid  
 in/utfarter. Häck som gränsar till promenadstig ska klippas så att 
 stigen hålls fri. 
 Styrelsen ansvarar för vård av föreningens träd. 
  
 - TRAFIK på föreningens vägar. Kör försiktigt - max 30 km/  
 tim - både för att undvika olyckor och för att våra vägar ska må  
 bra och föreningens kostnad för underhåll hålls nere. 



 - HUNDAR 
 För hundar (och katter) gäller naturligtvis Lagen om tillsyn av  
 hundar och katter. Vi har betande djur under perioden april till  
 december och då gäller det att hålla hunden i koppel.  
 Vill hunden bada så ber vi dig undvika själva badplatsen, gå i  
 stället norr eller söder om badplatsen. Om hunden bajsar så   
 ta med det och kasta påsen därhemma bland restavfall. 
  

- STENGÄRDSGÅRDAR 
 Våra stengärdsgårdar har stort värde för områdets karaktär och  
 för att bevara minnet av områdets tidigare användning som   
 jordbruksmark. Gärdsgårdarna ska vårdas och bibehållas i sin  
 ursprungliga form. 
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