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”Pekpinnar” inför vintern
Vintern närmar sig med stormsteg och vi har varit ganska förskonade från snö de senaste åren, men vi
minns alla vintrarna innan som innehöll stora snömängder. Vi har anvisat de områden som skall
användas som snöupplag och vi kommer be om bortforsling av snö om det faller allt för stora
snömängder. Vi vill också ge entreprenören så goda förutsättningar att ploga i vårt område och vi ber er
därför att i möjligaste mån inte parkera bilar längs gatorna när det faller snö. På så vis får vi mindre
snövallar mitt i körbanorna och trafiken fungerar bättre.
Vi ber också att ni inte skottar ut snön från er egen tomt mitt i gatan (vi har sett några sådana exempel
tidigare år). Snö skall i möjligaste mån skottas upp på egen tomt eller på en yta som inte stör
snöröjningen i området. Våra gator är trånga nog utan att vi får oönskade snöupplag. Plogning av
gemensamma parkeringar kommer ske i huvudsak dagtid på vardagar då de parkeringarna är som minst
utnyttjade.
Klippning av häckar och fruktträd
När snön kommer och vi får plogvallar som skymmer sikten är det dessutom extra viktigt att
trädgårdshäckar och träd klipps så att de inte hänger ut över gång- eller vägbanor och ytterligare
skymmer sikten i området.
Vi rekommenderar trafikverkets regler och uppmanar därför fastighetsägarna att klippa häckar till en
höjd av 0,8m i gathörn.
Vi manar i övrigt till sunt förnuft men känner ni er osäkra på om just ert träd eller häck behöver ansas så
är ni välkomna att höra av er till styrelsen
Komposter och upplag av enskilt material utanför egen tomt
Vi har även observerat att ett antal fastighetsägare tagit samfälld mark i anspråk för att anlägga kompost
eller för upplag av annat trädgårdsmaterial.
Den samfällda marken är en gemensam resurs och får inte användas av en enskild fastighetsägare.
Vi vill göra er uppmärksamma på att vi kommer att granska detta under kommande besiktningsrunda
och uppmanar berörda fastighetsägare att åtgärda detta innan nästa sommar.

Vi hoppas att ni förstår oss när vi måste gå ut med dessa pekpinnar.
Sunt förnuft räcker långt, men ibland krävs en vänlig påminnelse.
Med dessa ord vill vi önska alla en
GOD JUL
och ett
GOTT NYTT 2016
Styrelsen i Fyrens samfällighetsförening

Sida 1(1)

