
Välkommen till Örsviken 

 
Du är välkommen som gäst till den vackra Örsviken. Föreningen Örsviken förvaltar området med 
ideellt arbete och egna medel. Allemansrättens villkor gäller för dig som besökare, och vi förväntar 
oss att du uppträder så att den allmänna trivseln inte störs. Vi vill därför göra dig uppmärksam på 
några enkla regler, som är lätta att följa.  
 
Trafiken  
Örsviksvägarna är privata och får inte trafikeras med fordon som inte har tillstånd. Vägarna sköts och 
finansieras av en särskild samfällighetsförening, Örsviksvägens Samfällighetsförening.  
Parkeringsplatserna för bilar och mopeder är endast avsedda för medlemmar i Föreningen Örsviken.  
Det är inte tillåtet att cykla eller köra moped innanför bommen.  
 
Avfall  
Ta hänsyn till våra barn och övriga besökande genom att själv plocka upp fimpar, flaskor och 
förpackningar samt kasta dem i de utställda sopkärlen. De gröna soptunnorna är avsedda för avfall. 
Särskilda kärl finns för hårda plastförpackningar och glas. Vi som städar och hanterar soporna vill inte 
ta hand om privat hushållsavfall. Speciellt viktigt är detta under semesterperioden, då sopkärlen i 
annat fall snabbt blir överfulla.  
 
Toalett  
En enkel toalettbyggnad (TC) finns på sluttningen bakom den nedersta raden av badhytter. 
  
Eldning och grillning  
Eldning och grillning i naturen är inte tillåtet, dels med hänsyn till brandrisken, dels med hänsyn till 
risken för skador på de släta berghällarna. Att elda i naturen är för övrigt något som inte ingår i 
allemansrätten.  
För grillning hänvisar vi till särskilt iordningställda grillplatser. Dessa finns dels på strandängen, dels i 
bergen ovanför hopptornet. Var försiktig med engångsgrillar!  
 
Hundar  
Hundar får med hänsyn till den allmänna trivseln inte rastas innanför bommen. Hund skall vara under 
full kontroll. Besökande med hund som badar eller är frispringande hänvisar vi till den södra stranden 
av Örsviken, där det inte finns anordnad badplats. Det är ditt ansvar som hundägare att hunden inte 
skapar olägenhet för andra människor. (Jämför Kungsbacka kommuns ordningsföreskrifter § 17.)  
 
Ansvar  
Allt utnyttjande av föreningens anläggningar sker på egen risk. Bryggorna är enbart avsedda för att 
förtöja båtar vid och trappan på den yttre bryggan är avsedd för att komma i och ur båtar.  
Föreningen tar inget ansvar för eventuella olyckor eller brister i säkerheten hos bryggor, trappor, 
trampolin, etc. Föreningen ansvarar inte heller för uppsikt över badande barn och vuxna.  
 
Tack för din hänsyn!  
Örsviken i juni 2020 
Styrelsen  
 

Hjälp oss gärna med ett bidrag för att fortsättningsvis kunna hålla viken i gott skick.  
Plusgiro 62 12 56-7 


