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Underhåll av garagen

Nu är alla garageportar renoverade, och vi har
beställt en ny uppmärkning av garagen. Vi
kommer att använda respektive fastighets-
beteckning som nummer (8:xx) för att
underlätta att koppla garage till husen.

Om ni ser något som behöver underhållas, exempelvis ruttna trädetaljer, 
trasig belysning eller (kanske viktigare) belysning som inte släcks när ni 
stänger garageporten, kontakta då någon i styrelsen.

Nu är det S☼MMAR och förhoppningsvis soligt!

Vi tänkte börja med lite sommarpyssel i form av en enkät. Kryssa för det 
alternativ som passar dig bäst:

  ❏ Jag vill vara den första som kör ihjäl ett barn på en av gångvägarna.
  ❏ Jag vill vara den första som begraver mitt eget barn.
  ❏ Jag vill vara den som alltid kör långsamt och ansvarsfullt på gångarna.

Klipp sedan ut denna enkät och klistra fast på instrumentbrädan i din bil.

Nej, allvarligt, visst är detta en helt onödig enkät, inte sant? Trots det så 
finns den många som kör mycket fort i området.

Det enda vi ber om är att du som kör fort tänker igenom eventuella kon-
sekvenser av detta, och om du är beredd att stå för dessa.



Garage = förråd ? 
Det är många som liksom jag parkerar bilen framför huset och 
därmed inte använder garaget. Det är inget fel med detta.

Däremot finns det en del som då använder det tomma garaget 
som förråd för allt möjligt. Detta är inte OK.

Det får nämligen inte finnas något brandfarligt i garagen enligt 
brandmyndigheten förutom max en godkänd 5-liters
dunk med bensin och en uppsättning med extra 
däck på fälg.

Så vi ber er som har annat i garagen att städa ut detta
innan en olycka sker. Varför inte sälja ”skräpet”?

Gästparkering 
Som ni vet får man inte parkera nå-
gonstans i hela området utom på vår 
parkeringsplats. Men var får gäster 
parkera är det några som undrat?

Det finns flera olika åsikter om detta, 
men enligt skyltarna så är alla marke-
rade platser också gästparkering.

Däremot brukar jag säga till mina 
gäster att inte parkera direkt framför 
något garage.

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

Styrelsen består av: 
Ola Montán  Ordförande  Ola@harakarr.se Vågmästarevägen 9 
Ann-Margret Mattisson  Sekreterare  Ann-Margret@harakarr.se Vågmästarevägen 25 
Anita Sandberg Kassör  Anita@harakarr.se Brännmästarevägen 29 
Daniel Morovic Suppleant Daniel@harakarr.se Tvättmästarevägen 23 
Alf Knutsson  Suppleant  Alf@harakarr.se Tvättmästarevägen 9 
Peter Nilsson  Valberedning   Brännmästarevägen 1 
Kaj Jönsson   Valberedning   Vågmästarevägen 16

Häckar 
En del har klagat på att vissa häckar 
växer sig för höga och hänger ut över 
gångarna. För-
sök hålla snyggt 
runt din tomt, 
så kan vi alla 
trivas bättre i 
området!
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