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Körning i området
Vill vi ha buskörning i området? Vill vi att våra barn skall riskera att bli påkörda eller för den delen själva bli påkörda? Naturligtvis inte!
Tyvärr förekommer det trots detta alltför mycket bil- och mopedtrafik både på
gatorna och på gångarna i alldeles för höga hastigheter. På vägarna gäller max
30 km/tim och på gångarna måste vi köra i gånghastighet 5-10 km/tim. Faktiskt är även detta ofta för snabbt, eftersom sikten är skymd i stort sett överallt
i området.
Så snälla, se till att köra
lugnt i området så att vi inte
drabbas av olyckor eller för
den del dålig grannsämja.
Mopeder är trevligt att köra
men kör försiktigt och respektera nattron också.

”Grisar”
Parkering
i huvudgator
och vändzoner
är förbjuden,
vaktbolag bevakar. Även parkering i gångar
framför husen är förbjudet,
kommunen har rätt att skriva ut
böter även där, och har också
gjort det. Det är tillåtet att lasta
in och lasta ur, men det måste
tydligt synas att in- eller urlastning pågår. Parkering på egen
tomt är förstås tillåtet.

De betongblock som kommunen placerat ut på
gångarna i området finns för att biltrafik inte
skall förekomma på cykelvägar och lekplatser.
Det är inte tillåtet att flytta på dessa, förutom
när det krävs för t ex snöröjning. Ansvaret för
dessa hinder ligger på kommunen, men visst
borde vi väl kunna komma överens grannar
emellan om dessa grisars placering, inte sant?

Beskärning av buskar och träd i området
Det trevliga med vårt område är att det är så mycket grönt i form av
träd och häckar. Men ibland blir det lite för mycket, så det är bra om
vi alla kan underhålla den växtlighet som gränsar mot gångar och
gator. Det är extra viktigt för husägare med
tomter mot gatorna då sikten när man ska
in och ur gångarna påverkas vid dåligt
underhåll. På lekplatserna och huvudgatorna (och deras förlängning) klipper
kommunen gräset och beskär buskar. Om
ni tycker det fungerar dåligt, kontakta
kommunen eller styrelsen.

Underhåll av garagen och parkeringsplatsen
Vi håller på att byta ut skadade plåtar på
garagen och räknar med att fixa hälften av
garagen i år. Vi planerar även att måla linjerna på de parkeringsplatser som inte
fick dem ommålade senast.
Om du ser något som behöver underhållas, till exempel en trasig lampa, kontakta någon i styrelsen så
meddelar vi dem som vi anlitat för underhåll.

Har ni frågor och/eller kommentarer på ovanstående information så kontakta någon i
styrelsen genom att besöka oss eller skicka ett mail.
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