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Att tänka på! 
Väderleken kan ställa till problem med 
omväxlande snö och tö, vilket gör att sanden kan 
sjunka ned kort efter sandning och det blir 
blixthalka. Vi ber samtliga fastighetsägare att 
hjälpa till vid akuta lägen: skotta, sanda utanför 
den egna tomten. Sand finns i lådor vid 
vändplanerna. 

En ny sandströare finns i förrådet. Den vi testade 
förra vintern var tyvärr inte tillräckligt bra.  

Sandströaren är fylld med ⅓ sand nu så var vänlig 
lämna tillbaka den med samma mängd efter att 
du har använt den. Ströaren släpper ut sanden 
när man skjuter den framåt. Drar man den bakåt 
så kan man förflytta den utan att sand kommer 
ut. 

Vi vill också påminna om den tidigare 
uppmaningen att använda det egna garaget för 
parkering för att minska stöldrisk och ge plats för 
snöröjning och gäster. Vid behov, använd endast 
en parkeringsruta inom markeringarna. Släp, 
husvagnar etc. ska stå på den avsedda p-platsen 
för detta. 

 

 

Höstlöven 
Som ni vet fick vi ställa in höstens lövkrattning 
efter all den snö som föll veckan innan 
städdagen. Vi har tyvärr ingen möjlighet att 
organisera en samordnad insats för att få bort 
löven nu under vintern utan en sådan får istället 
avvakta till vårens städdag. Dock är alla 
fastighetsägare givetvis välkomna att kratta och 
forsla bort de egna löven i den mån vädret 
tillåter.   

Förrådet 

Som en del redan har upptäckt har 
reparationsgruppen förstärkt skyddet mot inbrott 
med en låsbalk. Samma nyckel fungerar till båda 
låsen. 
Hantverkare 
Många av oss anlitar hantverkare. Tänk dock på 
att våra vägar mellan husen inte är en 
parkeringsplats.  

Ni som anlitar hantverkare har också ansvaret att 
se till att de parkerar sina bilar på 
parkeringsplatsen efter att lastning och lossning 
är avklarade. 

 



Belysningen 
Belysningen är, som de flesta kanske sett, nu bytt 
och i samband med det tidigarelade vi även 
beskärning av träden inom området samt att en 
pil fälldes p.g.a. av rasrisk. Detta gjordes för att vi 
ska få bra belysning nu under vår mörka tid. 

Inför nyår 
Till nyårshälsning hör också en uppmaning: 
Respektera det fridfulla kring helgerna – många, 
inte minst djur, mår dåligt av för flitigt 
användande av pyrotekniska produkter. Att ”köpa 
ut” eller överlåta pyrotekniska produkter åt 
minderåriga är straffbart!  Använd inte heller 
rislyktor i området.  De har en förmåga att hamna 
på fel ställen och kan ställa till med stora skador. 

 
 
 
 
 
 

Årsstämma för 
samfällighetsföreningen 
hålls onsdagen den 22 februari 2017 kl. 19 i 
klubblokalen IFK Viksjö. Motioner ska enligt 
beslut vid förra årsstämman vara inlämnade till 
styrelsen senast den 25 januari 2017.  

Årsredogörelser, ärendelista samt förslag till bl. a. 
utdebitering ska vara er tillhanda senast 14 dagar 
före stämman.  

Valberedningen vädjar om hjälp att nominera 
kandidater till styrelse och arbetsgrupper.  

Tänk igenom om du vet någon/några som kan 
ställa upp. För er som är nyinflyttade är det ett 
bra tillfälle att lära sig hur området fungerar. 

Hör av dig till: Jesper Wiberg (147) 
jesper.wiberg@gmail.com eller Marita Bergman 
(145) bergman.marita@hotmail.com eller skicka 
ett mejl till saningsvagenudda@gmail.com. 
 

                            

  

Vi i styrelsen önskar alla en riktigt  
God Jul och ett Gott Nytt År! 
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