


Fortkörning inom området 
Efter tidigare uppmaningar har det blivit betydligt bättre när det gäller parkering på innegatorna och 
vändplatserna. Det är bara tillåtet att stanna för att lasta ur och i. Detta gäller också hantverksbilar 
vid arbeten på eller i fastigheterna.

Däremot har ett nytt problem dykt upp – fortkörningar med både bilar och mopeder. Tänk främst på 
barnen, men också alla vuxna som är i direkt fara när en snabb bil eller moped dyker upp bakom 
häckarna.  Genomfart  med mopeder  är  förbjuden,  vilket  klart  framgår  av förbudsskyltar.  Låt  oss 
hjälpas åt att stoppa sådant.

Parkeringsfrågan 
Allt oftare händer det att det är trångt på parkeringsplatserna. Ett av de stora problemen är ”illegal” 
parkering,  dvs.  att  våra  parkeringsplatser  utnyttjas  av sådana som inte bor i  området.  Ett  annat 
problem har varit s.k. skrotbilar, dvs. avregistrerade bilar som varit långtidsuppställda. Ett sådant 
strider mot årsstämmans beslut 2012, vilket innebar att endast bilar som används i dagligt bruk får 
stå på parkeringsplatserna. 

Under 17 månader har sammanlagt 17 fordon förmåtts att 
flytta  under  hot  om  bortforsling  på  ägarens  bekostnad. 
Tyvärr  klarar  vi  inte att  direkt  avvisa obehöriga fordon, 
men när det gäller oss själva bör vi respektera förbudet att 
parkera avregistrerade bilar eller i övrigt sådana som inte 
används under en 30-dagarsperiod.  

Här följer några uppmaningar: 

 Använd  garagen  –  en  bil  som står  ute  utsätts  lätt  för  stöld, 
skadegörelse eller tankborrning/slangning av drivmedel, något 
som tyvärr blivit allt valigare i vår kommun. 

 Bilar som ni vill  långtidsparkera – använd garagen eller flytta 
bilen från området. 

 Lås  alltid  garageporten  –  tänk  på  att  du  utsätter  hela 
garagelängan  för  inbrottsrisk,  eftersom  det  är  fri  passage 
invändigt. 

 Rapportera  misstänkta  parkeringar  av  obehöriga  till  styrelsen 
och skriv upp registreringsnumret. 

 Anmäl  till  styrelsen  om  du  har  firmabil  (skåp/last)  som  parkeras  hos  oss.  Vi  behöver  veta  om  du  bor  här.  
”Tjuvparkering” nattetid med obehöriga firmabilar har förekommit.

 Anmäl även din trailer eller husvagn som står uppställd, så att vi kan dokumentera ditt ägande. 

 Goda hösthälsningar från styrelsen 

_______________________________________________________________________

Styrelsen 
Ordf Mikael Ögrim (71) mikael.ogrim@telia.com tfn 568 204 68, 0705-52 30 48 
Sekr Per-Magnus Selinder per-magnus.selinder@missionskyrkan.se tfn 580 157 10, 0707-66 40 13 
Kassör Katarina Lappalainen (133) katarina@pilebro.se tfn 580 328 75, 0704-44 18 38 

Suppleanter
Gunvor Franzén (91) gunvor.franzen@telia.com tfn 580 156 36 
Lena Lindgren (143) lena.lindgren2@comhem.se tfn 580  106 63
Marie Nilsson (165) nilssonmarie@live.com tfn 580 319 94 

Underhålls- och reparationsgrupp 
Ingemar Karlsson (5) karlssonstark.viksjo@glocalnet.net tfn 0768-26 12 34  
Bo Sundén (37) boglo@telia.com tfn 0702-43 20 42
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