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Höststädning/krattning lördag den  
17 november 2018 
Precis som tidigare år avsätter vi en dag för 
krattning och höststädning av våra gemensamma 
ytor inom samfälligheten. Lördagen den 17 
 november kl 10.00 kör vi igång. Kaffe och 
kaffebröd kommer det bjudas på.  Den som inte 
har möjlighet att vara med då kan göra sitt 
krattningsbeting tidigare och lägga löven på 
lämplig yta i hög. Lägga inga löv i säckar. Det är 
förstås bara löv från samfälligheten som man får 
lägga där. I början av veckan därpå kommer löven 
att forslas bort. 
 

Häckar och träd som breder ut sig 
Det är ju härligt när våra häckar, träd och buskar 
växer och frodas. Ibland kan det bli litet för 
mycket av det goda och då gäller det att beskära 
och klippa och ansa. Vi vill påminna om att de 
växter vi har ska hålla sig inom tomtgränsen, 
annars finns risk att de skymmer utfarter och tar 
utrymme från det allmänna. Vi har också noterat 
att höga träd, som har grenar som sticker ut 
utanför tomtgränsen, riskerar att skymma 

belysningen på våra förråd. De behöver också 
beskäras. Vi vill uppmana alla som har häckar, 
träd och buskar som växer utanför tomtgränsen 
att beskära dem. Rensa även i gångarna mellan 
husen, de fungerar som våra brandvägar. Några 
använder den ytan till att lagra material på och 
det har även dykt upp att man har lämnat grus 
och annat avfall där. Så gå ut och titta hur ni har 
det på er baksida. 
 

Nedskräpning 
Vi i styrelsen har sett ökad nedskräpning i 
området. Det är fimpar, snus, förpackningar från 
hamburgerkedjor m.m. som kastas på 
parkeringarna och gångvägar inom området. Vi 
uppmanar alla som bor inom samfälligheten det 
självklara att inte kasta fimpar eller skräpa ner. Vi 
ber er också att säga till besökare och 
hantverkare vad som gäller. Om ni ser någon som 
skräpar ner ber vi er att påtala det och uppmana 
dem att ta hand om sina sopor på lämpligare sätt 
än att kasta dem på våra ytor. 
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Grannsamverkan 
På vår hemsida finns länk till aktuella händelser i 
närområdet. När Gunvor, som hanterar vår 
kontakt med polisen, får information förmedlar 
hon den till dem som har meddelat mailadress. 
 

Går du i flyttankar 
Vi vill påminna om att den som flyttar från 
samfälligheten ska anmäla det till styrelsen och 
meddela namn på den som flyttar in. Detta för att 
vi ska kunna hälsa den nyinflyttade välkommen 
och lämna broschyren ”Att bo på Såningsvägen”. 
Mailadressen är saningsvagenudda@gmail.com. 
 

Bilar som kör för fort inom området 
Tyvärr har vi på senare år fått problem med bilar 
som kör alldeles för fort inom området. För att 
försöka komma tillrätta med det har styrelsen, 
som ett första steg på prov placerat ut farthinder 
på några ställen. Nu är det dags att utvärdera 
försöket och gå vidare. Vi kommer att återkomma 
med ett förslag till permanent lösning till 
årsstämman 2019. För att få ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt vill vi gärna ha dina 
synpunkter. Är det också problem med 
fortkörning där du? Har du förslag på platser, där 
det behöver finnas farthinder? 
Hur tycker du försöket har fungerat? Hör gärna av 
dig till styrelsen med dina synpunkter.  
Framför allt är det förstås viktigt att vi alla som 
bor här kör försiktigt inom området och 
uppmanar budbilar, hantverkare och gäster att 
göra detsamma. 
 

Parkeringsytor och garagen 
Tänk på att använda garagen i första hand och 
sen parkera på vår uppmärkta p-platser. Inte 
parkera på  våra gräsytor och vändzoner.  Det 
finns ett antal garage som står tomma och som 
inte verkar användas av olika anledningar. 
Kontakta dina grannar som kanske behöver en 
plats till. Det går bra att låna ut garagen till andra 
inom samfälligheten. Det medverkar till att vi får 
bättre plats på våra parkeringar. 
 
 

Byggställningen i vårt förråd 
Byggställningen kan bokas för max 5 dagar. Det 
har förekommit att man bokat längre tid trots 
information i förrådet. 

 

Laddstationer 
Styrelsen har tillsatt en grupp som består av Kent 
(101), Ingemar (5), Nils (199) och Jonas (137) Vi 
börjar nu få en ide om hur installation av 
stationerna kan utföras. Vi behöver nu få 
kontakta med de som visade intresse så vi kan 
boka ett möte och redovisa hur 
alternativen/alternativet  ser ut. Så antingen 
mailar ni till föreningens mailadress eller lägger 
en lapp i en av gruppens brevlåda. I enkäten var 
det 10 st som visade intresse. Vi vill ha kontakt 
senast 2018-09-30 med de som är intresserade.  

 
 
Asfaltering och nya brunnar 
Nu är allt klart förutom två områden där man 
måste fräsa och asfaltera med specialutrustning. 
Detta är planerat att utföras onsdagen 26/9. 

 
 
Uppdrag inom samfälligheten 
Avslutningsvis vill vi ta upp frågan om uppdrag 
inom samfälligheten. Att bo inom en samfällighet 
innebär både rättigheter och skyldigheter. En av 
skyldigheterna är att man måste vara beredd att 
någon gång under tiden man bor inom området 
ta på sig ett uppdrag som t ex styrelseledamot, 
suppleant, reparationsgrupp eller revisor.  
Om du känner att du kan och vill bidra till och 
påverka att vi får ett fint och bra område kan du 
höra av dig till någon i styrelsen, till 
valberedningen Jesper Wiberg (147) Kent Schuler 
(101) eller skicka ett mejl till 
saningsvagenudda@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen 
saningsvagenudda@gmail.com 
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