
HARAKÄRRS SAMFÄLLIGHET 
Kort information från styrelsen i Harakärrs samfällighet 
 
Styrelsen består av: 
André Strömberg  Ordförande  andre@harakarr.se  Brännm.18 
Ola Montán   V.ordf.  ola@harakarr.se  Vågm. 9 
Anders Uhlin   Sekr.  anders@harakarr.se  Vågm. 14 
Marco Rodoni  V. sekr. marco@harakarr.se  Brännm. 12 
Kerstin Jerlström  Kassör  kerstin@harakarr.se  Tvättm. 11 
Rickard Stenberg  Suppleant  rickard@harakarr.se  Brännm. 1 
Anita Sandberg  Suppleant  anita@harakarr.se  Brännm. 29 
 

Extrastämma i september 
En extra stämma kommer att hållas i september för att snabba på beslut angående stadgeändringar 
samt nya avtal mot de hus som äger extragaragen i området. 
 

Ommålning av parkeringslinjer 
Vi kommer att påbörja ommålning av parkeringslinjerna under de närmsta veckorna, vi börjar 
med de områden som ligger vid tvättmästarevägen, exakta tider kommer att sättas upp som 
skyltar vid de berörda parkeringarna, vi ber er att under dessa timmar parkera på övriga delar av 
vår parkering. Åtkomst till garagen begränsas ej så länge man inte kör på de nymålade linjerna. 
 

Parkering/körning i området 
Parkering i huvud gator och vändzoner är förbjuden, vaktbolag bevakar. Parkering i gångar 
framför husen är endast tillåten kortare perioder för i och urlastning. Parkering längre tider är ej 
tillåten då framkomligheten för övriga boende och utryckningsfordon minskar. Då vi, tack vare 
en generationsväxling, har mycket barn som leker, springer och cyklar i området ber vi er 
respektera de hastighetsbegränsningar som råder. 
Om ni i samband med arbete på tomter och i hus behöver förvara tex marksten, grus eller jord i 
gången framför husen eller eventuellt på gatorna, meddela gärna era grannar om hur länge ni 
beräknar att det ska ligga där och placera det så att det inte blockerar åtkomsten till de övrigas 
hus. 
 

Beskärning av buskar och träd i området 
Försök att underhålla den växtlighet som gränsar mot gångar och gator. Det är extra viktigt att 
husägare med tomter mot gatorna underhåller växtligheten då sikten när man ska in och ur 
gångarna påverkas vid dåligt underhåll. 
 

Webbsida 
På hemsidan finns information kring samfälligheten och en maillista till styrelseledamöterna. 
Adressen till webbsidan är www.harakärr.se alt www.harakarr.se 
 

Underhåll av garagen. 
Efter att vi nu har gjort cylinderbytet på samtliga garage så kommer vi att teckna avtal med en 
entreprenör som skall underhålla våra garage. Om ni får/har problem med garagen meddela någon i 
styrelsen. 
 

Klottrets fiende 
Vi har tecknat ett avtal med Klottrets fiende. Om ni upptäcker klotter så meddela någon i 
styrelsen via mail eller kom över och besök oss, så kontaktar vi Klottrets fiende 
 

Bredband i området 
På årsmötet 2007 så frågades det om möjlighet att dra in bredband i området. Vi har undersökt 
detta och efter diskussioner med leverantörer konstaterat att detta skulle bli en så stor kostnad per 
hushåll så att det inte är intressant för oss i nuläget. 
 
Har ni frågor och/eller kommentarer på ovanstående information så kontakta någon i styrelsen 
genom att besöka oss eller skicka ett mail. 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen i Harakärrs Samfällighet. 


