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Regler och rekommendationer gällande eldning inom Husarö Östergårds
samfällighetsförening
Österåkers kommun har regler för eldning inom detaljplanelagt område, inom dessa områden får
du bara elda utomhus mellan första oktober och sista april.
HÖSF ligger inom detaljplanelagt område, vi ska följa kommunens regelverk. Det är även viktigt att
eldning alltid sker i enlighet med aktuella brandföreskrifter från Storstockholms brandförsvar samt
på iordningställda eller lämpliga eldningsplatser på föreningens grönområden. Om det är väldigt torrt
i marken eller om det råder eldningsförbud får man absolut inte elda!
Även om det är tillåtet att elda, ska du undvika att störa grannarna med rök! Om du är tveksam, kolla
med grannarna innan du tänder på!
Allmänna eldningsplatser & -högar
Från och med 1 september kan vi lägga upp ris från egna tomten på eldningshögarna som ska
brännas under arbetsdagen. Bygg inte för stora högar, om högen blir för stor behöver vi plocka om
den innan vi kan tända den. Om du röjer ris på egna tomten innan den 1 september får du samla riset
i en hög på egna tomten. Det går bra att dra ned ris till eldningsplatserna även efter arbetsdagen,
men se då till så att bränna högen direkt, som allra senast den 30 april. Tänk på att våren kan vara
torr och det kan bli eldningsförbud!
Sly, vass, gräs etc. som röjs från grönområden kan läggas på eldningshögar på grönområdet när som
helst under året.
Råd vid eldning utomhus:
• Kontrollera alltid med Storstockholms brandförsvar att du får elda.
•

Kolla väderleksrapporten för kommande dygn.

•

Meddela Husarös Brandförsvar innan och efter eldning.

•

Samordna gärna eldningar tillsammans med grannar och andra.

•

Bygg inte för stora högar, bättre kontroll om man lägger på mer ris vartefter högen brinner
ned.

•

Elda inte mer än vad som hinner brinna ut helt innan du lämnar.

•

Undvik att elda fuktigt material och ha alltid släckutrusting redo.

•

Undvik att elda om du tror grannarna kan bli störda.

•

Fastighetsägaren ska informera eventuell hyresgäst och andra som disponerar fastigheten
om dessa regler och rekommendationer.

