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Välkommen till Ärtholmens sommarstad. 
Att ha en stuga på Ärtholmens sommarstad är fantastiskt, härligt, roligt och inte minst 

rogivande.  

För det mesta är det bara fågelkvitter och en och annan gräsklippare som hörs.  

Här finns gott om trevliga människor som odlar sina trädgårdar med massor av fina 

blommor, grönsaker, bärbuskar och fruktträd. Det är inspirerande att gå eller cykla en runda 

i alla gångarna för att se alla fina tomter och stugor. 

I detta blad får du lite information om den service, de aktiviteter och de rutiner som finns på 

området. Mer utförlig information får du genom vår hemsida. 

Vi har även en anslagstavla där vi anslår information från styrelsen.  
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Vaktmästare 

Vaktmästaren heter Robin Larsson och är vårt allt i allo. Han finns på området hela året och 

sköter om alla våra gemensamma utrymmen samt har expeditionstid varje vardag kl. 12-13 

på sommaren.  

Parkeringsplats 

Man kan hyra parkeringsplats på området. Det finns även möjlighet att hyra parkeringsplats 

på Coops parkering.  

Föreningshus, Ärtebo, dusch, bastu, tvättstuga, toalett, anslagstavla, kärror och grus 

Det går att hyra föreningshuset som ligger vid parkeringen.  

Det finns en liten stuga som heter Ärtebo, den kan man hyra till sina nattgäster.  

Bastu, dusch och tvättstuga finns i lilla vita huset vid parkeringen.   

Kärrorna som finns bakom expeditionen kan man låna för transport till sin stuga.  

Vill man ha tillgång till de gemensamma toaletterna som finns vid dansbanan kan man hyra 

en toalettnyckel. Toalettrum för portapotti finns också. 

Det går bra att köpa grus, om man vill ha till sin tomt, den kostar 50 kr/rullebör och köps av 

vår vaktmästare. Grus som man lägger i gången utanför sin tomt behöver man inte betala 

för. Anslagstavla för medlemmar och andra finns mitt emot expeditionen. 

Miljöhus 

Miljöhuset är uppdelat så att man kan sortera sina sopor, utanför står glasigloos. Det är 

viktigt att se till att följa de regler som finns vid sopsorteringen. Det är förpackningar och 

tidningar samt batteri och glödlampor som man får kasta i miljöhuset. Blir det fel sorterat 

eller om man slänger sånt som inte hör hemma där medför det stora extrakostnader och 

mycket extraarbete.  

I miljöhuset finns även ett bibliotek bestående av böcker som medlemmar ställer där. 

Annat avfall 

Två gånger varje sommar finns det containrar för grovsopor.  

Elgrejor, vitvaror och miljöfarliga sopor måste man själv ta hand om. 

Det finns container för hushållsavfall under sommarhalvåret och trädgårdsavfall hela året. 
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Gemensamma aktiviteter 

Under sommarmånaderna har vi olika gemensamma aktiviteter såsom körsång på 1 maj, 

midsommarfirande och danskvällar. Loppisar arrangeras av en fristående grupp. 

Fritidskommittén arrangerar föreläsningar. Alla aktiviteter annonseras på hemsidan, 

anslagstavlan och i årets kalender. Det finns även bangolf och boulebanor på området som 

alla medlemmar kan använda sig av.  

Valberedningen 

Föreningen drivs av en styrelse som väljs vid varje årsmöte. Vi har en valberedning som 

gärna tar emot intresseanmälningar från medlemmar som är intresserade av 

förtroendeuppdrag.  

En så stor organisation som denna behöver ha ett regelverk för att ordningen ska 

upprätthållas 

Varje medlem har skyldighet att sätta sig in i vilka ordningsregler och stadgar vi har. Det 

arrendeavtal man skriver under vid köp av stuga ska efterlevas. Dessa skrifter reglerar allt 

från ordningen på tomten till vad som gäller vid avstängning respektive påsättning av vatten 

och allmänna rutiner kring störande arbete. Dessa dokument finns på hemsidan. 
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Hemsida 

Vi har en hemsida med adress: artholmen.org där kan man läsa mer utförligt om allt som rör 

föreningen. 

Vi är en kontantfri förening  

All betalning sker via inbetalning på vårt bankgiro, bankkort eller via Swish.  

Swish nummer: 123 173 91 43  Bankgiro: 297 - 8484    

Tveka inte att kontakta styrelsen eller vaktmästaren om det är något du undrar över. 

Styrelsen tfn: 0766-44 40 21, epost: artholmen.styrelsen@artholmen.org eller  

vaktmästaren tfn: 0766-44 40 23, e-post: artholmen.vaktmastare@artholmen.org 

 

 
2010 fyllde Ärtholmens sommarstad 70 år.  

Uppdaterad juli 2018 
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