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Snöröjning
Det har inte fallit någon snö än, men här kommer redan en trevlig nyhet som handlar om snöröjning.
Samfälligheten har tecknat avtal med en ny entreprenör för snöröjning på våra parkeringsplatser. Om
det är mer än 5 cm snö så kommer den att plogas bort.
Den trevliga nyheten för i år är att även gångarna framför husen kommer att snöröjas. Om det är
över 2 cm snö så plogas gångarna, och vi fastighetsägare slipper därmed göra det! Det gäller förstås
inte om något står i vägen för plogbilen. OBS! Halkbekämpning får alla sköta själva som vanligt, så
om det t ex blir ishalka så får var och en sanda / salta framför sitt hus.

Parkering/körning i området
När ni kör i området ber vi er respektera hastighetsbegränsningen 30 km/tim som råder. Tänk på att vi
numera har mycket barn som leker, springer och cyklar i området! Det är tillåtet att köra på gångarna
framför / mellan husen (de i nord-sydlig sträckning) men här kör vi i gånghastighet! Om vi korsar
en av gångarna i väst-östlig riktning så kör vi extra försiktigt. Anledningen till att vi tar upp detta
är att det finns alltför många som kör alltför snabbt i området, och det skapar stor fara för våra barn,
och irritation mellan grannar. Och det vill ingen av oss, eller hur?
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.

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. På lekplatserna och huvudgatorna (och deras förlängning) klipper
kommunen gräset var tredje vecka, och beskär buskar en gång om året plus vid behov. Om ni tycker
det fungerar dåligt, kontakta kommunen eller styrelsen.

Underhåll av garagen
Vår entreprenör har gått igenom alla garagen och fixat trasiga lampor, plockat bort felaktigt
installerad el med mera. Tänk på att det inte är tillåtet att använda garagen som förråd enligt
brandmyndigheten. Det är dock tillåtet att ha en uppsättning fälgar med däck där.
Under vintern kommer en garagelänga att få skadade plåtar utbytta för att se hur det blir. Om det blir
bra så fortsätter vi med övriga garage efter årsskiftet. 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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