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Körning på gångarna framför husen 

Det finns många som kör alldeles för snabbt på våra gångar. Vi har bett kommunen om 
att få sätta upp farthinder, men de kräver då ansvar från Samfälligheten, så vi får diskute-
ra på nästa stämma om vi är beredda på det. 

Till dess så måste vi bara hantera hastigheten på ett bra sätt. Maximalt 7 km/h anses 
lämpligt på gångfartsområde, så det låter väl lämpligt även här. Kommunen vill egentli-
gen förbjuda all biltrafik, så om vi inte sköter detta så riskerar vi att ingen får köra fram 
till huset, kanske med en stolpe som gör det omöjligt. 

En annan sak som borde vara självklar, men som tydligen inte är det. Vi kör aldrig på 
gräset, för det gör att det ser ut som bilden nedan.  Vill du att din tomt skall se ut såhär? 

Så låt oss nu alla hjälpa till med biltrafiken i området, så vi alla kan trivas att bo här! 
Detta gäller även de värsta fartsyndarna, som är småbarnsföräldrar!! 

Har ni frågor och/eller kommentarer på ovanstående information så kontakta någon i styrelsen 
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  
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

Håll gärna hunden kopplad 

Det finns barn i området som är riktigt rädda 
för hundar. 

Så snälla, när du till exempel går till 
hundrastgården, håll din hund kopplad 
för allas trevnad.
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Halkbekämpning 

Visserligen verkar det inte bli mera snö denna ”vinter”. Vi vill ändå påminna alla 
om att ansvaret för halkbekämpning framför huset ligger på fastighetsägaren, lik-
som eventuella skadestånd. Samfälligheten har bara avtal om att röja snö ifall det 
kommer mycket. 

Tänk på att vi bara får plogat om det är tillräckligt mycket snö, annars får vi själv 
plocka bort snön.

Garageförråd 

Det är inte många som använder sitt garage till att parkera sin bil. Visst 
känns det då lockande att i stället använda det som förråd? 

Tyvärr är detta förbjudet enligt brandmyndigheter och ur försäkringssyn-
punkt riskerar vi att inte få ut försäkringsersättning om något skulle hända. 
Och om detta inte efterlevs så kommer vi vara tvungna att vidta åtgärder. 

Det enda som får förvaras i ett garage är fordon, fordonsdelar och en upp-
sättning reservhjul.

Q-park 

Det finns många som parkerar fel på våra gator och värdzoner 
och blockerar för oss andra. Kommunen har anlitat Q-park för 
övervakning, så ring dem gärna när du ser någon som står i 
vägen, så kanske de kommer hit och bötfäller.

Arga lappar, nej tack 

En bil har åter fått en anonym lapp på 
sin bil på parkeringen. Detta är bara 
omoget! 

Om du har åsikter på hur någon parkerar, kontak-
ta styrelsen. Vill du skriva en lapp, se till att tala 
om vem du är så vi kan få en diskussion i stället 
för dålig stämning. 

Dessutom är det fel att det finns reserverade plat-
ser framför garagen. Alla platser är till för alla!


