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Trafik- och parkeringsregler
Trafik- och parkeringsreglerna grundar sig på att det från och till är ett problem med
trafik och felparkerade bilar i området.

Många barn som bor i vårt område leker ibland på gator som skyms av häckar.
Det är livsviktigt och avgörande för alla att räddningstjänstens olika fordon kan komma fram i vårt område.

Avsikten med parkerings- och trafikreglerna inom området är att alla ska trivas och känna att man bor i ett
bra och tryggt område. Med detta måste vi alla hjälpas åt.

 Vad gäller sjukdomsskäl eller i- och urlastning av varor gäller som tidigare att ha ett eget
omdöme och ansvar för att inte hindra andra från att komma fram.

 Parkering inne i området utanför markerade parkeringsplatser är inte tillåten.
 Tillfällig parkering gäller även hantverkares bilar. Hänvisa istället deras bilar till någon av

parkeringsplatserna så att de inte hindrar cyklar eller barnvagnar att komma förbi.
 Området har blåvita skyltar med rekommenderad högsta hastighet

15 km/tim som bör respekteras.
 Securitas kommer att lappa de bilar som står uppställda på ett sätt som utgör fara eller hinder

för andra i området, typ i vändplatserna. Vaktbolaget agerar endast utifrån de regler som
styrelsen ställt upp. Böteslappen är på 700 kr och tillfaller Securitas.
Nya och aktuella skyltar har satts upp.

 Samfälligheten har ingen kostnad för avtalet med Securitas.
 Tillfälligt Parkeringstillstånd för högst 24 timmar, under förutsättning att fordonet inte

blockerar framkomligheten för räddningstjänsten, erhålls av Pelle Eriksson och Lennart Liwell
och gäller ex v för husvagnar, husbilar och släpkärror.

 Parkeringsplatserna 73-88 (vid sophuset) är främst avsedda för de fastigheter med garage
72-89 då det vid dessa garage saknas parkeringsplatser mitt emot.

Kontaktpersoner i styrelsen för dessa frågor är Pelle Eriksson och Lennart Liwell.
Per-Olof Eriksson Ekholmsvägen 287, perolofe6@gmail.com mobil 0709 290 732
Lennart Liwell Ekholmsvägen 285, Lennartbmt@gmail.com  mobil 0703 692 206
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