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Beskärning av buskar och häckar i området !
!
Det är många häckar som hänger ut över gångar och gator i områ-
det. I ”Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Burlövs kom-
mun” står det bl a ”§ 10 Häck eller annan växtlighet får inte skjuta 
ut utanför tomtgräns” och att träd och växtlighet som hänger 
över en gångbana skall ha en fri höjd på minst 2,5 m. !
Så styrelsen uppmanar alla att se över sina häckar och 
klippa dem vid tomtgränsen, annars kan man riskera att 
kommunen går in och klipper och skickar en räkning.

Parkering på gator och parkeringsplatsen  !
Styrelsen har skrivit kontrakt med Q-Park från februari för att kontrollera fel-
parkerade bilar på våra parkeringsplatser, eftersom det har blivit ett växande 
problem. I samband med detta kommer parkeringsplatserna att märkas om så 
att lastbilar inte får ställa sig där, i enlighet med vad årsmötet beslutade. 
Du kan ringa styrelsen eller 0771-96 90 00 om du vill rapportera en felparke-
rad bil någonstans i området, även på gatorna och gångvägarna eftersom Bur-
lövs Kommun också har avtal med Q-Park från samma datum. !
Naturligtvis kommer vi som bor i området och våra gäster fortfarande fritt få 
parkera där. Om du skulle få en felaktig parkeringsbot på vår parkeringsplats, 
kontakta styrelsen inom 20 dagar så har vi möjlighet att makulera den. Tänk 
bara på att bara ställa bilen inom markerad plats, annars lär det bli böter.

Snöröjning och städning av gångar och parkeringsplats !
Samfälligheten har avtal med Service-Eliten för rabattvård och snöröj-
ning. Ännu har vi inte fått mer än 2 cm snö på våra gångar, eller 5 cm på 
parkeringen, så de har inte behövt röja snö än. 
Vi har dock ingen som städar gångar eller parkering, så tänk på att hålla 
rent själv, som att sopa upp krossat glas om din bil blivit vandaliserad.



!
  !

Körbara gång- och cykelvägar  
De flesta vägarna i området är inte tänkta för bilar. Nu kör vi på dem ändå, och 
det är fullt tillåtet om man är på väg till eller från ett hus. !
Men 
!
Barnfamiljerna ökar i vårt område. 
Det är trevligt men de flesta verkar glömt bort att !
 Barn är mjuka                          
 Bilar är hårda                    
!
 KÖR SAKTA               
       Gäller även de största fartsyndarna: småbarnsföräldrarna! 
Och självklart: Håll dig på gångarna och kör inte på gräsmattorna,       
 eftersom både gräs och asfalt blir förstört                                

Har ni frågor och/eller kommentarer på ovanstående information så kontakta någon i styrelsen genom att be-
söka 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                                        
Lukas Dora Kassör  Lukas@harakarr.se                                                                              
Joakim Nilsson Suppleant Joakim@harakarr.se Vågmästarevägen 31                                                                  
Alf Knutsson  Suppleant  Alf@harakarr.se Tvättmästarevägen 9                                                                         !
Peter Nilsson  Valberedning   Brännmästarevägen 1                                                                                               
Ove Voss Valberedning  Brännmästarevägen 32                                                                                                      

Besöksparkering 
!
Det råder olika meningar om var besökare får ställa 

sina bilar på våra parkeringsplatser.  !
Enligt skyltarna så gäller att alla plat-
ser får användas av både boende och 
besökare. Vi rekommenderar dock 
våra gäster att inte använda en ruta 
som är omedelbart framför ett garage. 


