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 Asfaltering av parkeringsytor och 
målning av våra parkeringsrutor 

Nu är det dags för lagning och målning av våra 
parkeringsytor, som årsstämman beslutat om. 
Styrelsen har tagit in anbud från tre företag. 
PEAB lämnade det fördelaktigaste anbudet 
och det är de som fått uppdraget att utföra 
arbetet. Arbetet kommer att påbörjas den 2 
juli och beräknas vara klart den 6 juli. Delar av 
våra parkeringar kan vara avstängda under 
arbetet och vi ber alla att respektera det. Har 
man fordon på parkeringen men är inte 
hemma under den veckan måste man se till 
att någon har möjlighet att flytta bilen om det 
behövs. Är det fullt på parkeringsplatserna 
finns möjligheten att parkera på 
Såningsvägen. Där gäller datumparkering. 
Vilket innebär parkeringsförbud på udda 
gatunummer på udda datum mellan 00-15. 
Mer information kommer i slutet på juni. 

 

Grannsamverkan mot brott 

Tänk på att hjälpas åt i sommar. Polisen påminner 
om att risken för inbrott ökar under 
sommarmånaderna och uppmanar till särskild 
vaksamhet. En grannstödsbil besöker olika 

områden genom ideella insatser. En enkel åtgärd 
är att vi hjälper varandra, grannar emellan, med 
tillsyn och posttömning vid bortavaro.  

 

 
 Häckar och gångar mellan husen  
Vackra, blommande häckar runt tomterna är 
så här års en prydnad. Men snart nog växer 
de till och behöver klippas om de hänger över 
trottoarkanter och gångvägar, särskilt efter 
regn. Det är varje fastighetshetsägares ansvar 
att se till att växtligheten håller sig innanför 
tomtgränsen.  
Av säkerhetsskäl är det nödvändigt att de 
smala gångvägarna på baksidorna mellan 
husen hålls fria och framkomliga ifall något 
skulle hända. De är avsedda för utrymning 
eller t.ex. brandslangar vid brand, annan nöd 
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och fara. Där får alltså inte hängande grenar 
eller andra hinder vara i vägen.  

 

 

Parkering 

Ser ni bilar som inte hör till oss maila 
saningsvagenudda@gmail.com så tittar vi på 

det. Sen kan vi själva hjälpa till att skapa plats 
genom att parkera bilarna i garagen i första 
hand.  Har man ett fordon som är större än 
en personbil och inte får plats i 
parkeringsruta finns avsedd parkering på 
västra sidan. Gäller t.ex. släpkärror, 
husvagnar, husbilar, större skåpbilar.  

 

Trafik på våra gågator 

Om man nu måste köra i vårt område. Tänk på 
att hålla ned hastigheten. Informera 

transportörer/entreprenörer att de skall köra 
lugnt i området och efter lastning/lossning 
skall de parkera på parkeringsplats. 

 

Sommarstädning 

Vi ansvarar gemensamt för att vårt område hålls 
snyggt och städat. Områdesansvariga har redan 

fördelat ansvaret för sommarstädningen. Det 
innebär att man, förutom att klippa gräset också 
ska kolla runt att det ser välstädat ut och vid behov 
plocka upp burkar, fimpar och annat skräp.  

Kan du inte angiven vecka – byt med någon 
annan! 

 

 

 

 

 

   

  

   

 Vi önskar er alla en glad 
midsommar och en riktigt trevlig 
sommar!  
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