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Vinter! 
Att vintern och snön har kommit med 
besked har inte undgått någon. Härligt när 
det får ligga kvar så vi slipper slasket och 
värsta ishalkan. 
 

Tänk på att inte skotta upp stora snöhögar 
på gatan utanför din fastighet. Detta 
försämrar både sikt och framkomligheten. 
Dessutom är vi väl alla angelägna om att 
brevbäraren ska komma fram till lådan. 
 

Ett trafik-gupp är nu på plats på långa 
Taggen. 
 

SRV har hämtat eller tömt alla kärl för icke 
brännbart, även om de inte höll den 
utlovade tidtabellen. 
 

Parkering 
Alla fastigheter har från början två privata 
parkeringsplatser, en framför huset och en i 
garagelängan. Har du behov av fler 
parkeringsplatser så är INTE gatan eller 
vändplanen ett tillåtet alternativ. Detta 
gäller även dig som har firmabil eller gäster 
på besök. Hör med en granne som kanske 
inte har bil om du kan få hyra dennes 
garage! 
 

Det finns flera anledningar till att inte 
parkera på gatan. Snöröjningen kan inte 
utföra önskat jobb, grannen har svårare att 
ta sig ut från sin p-plats, utryckningsfordon 
har inte fri passage och inte minst så 
försämras sikten så våra barn får en mer 
riskfylld plats att vara på. 
 

Påminner också om att gästparkeringarna är 
avsedda för just gäster och inte som 
extraplats för oss boende. Extra viktigt att 
tänka på nu i julhelgerna då många av oss 
säkert kommer att få besök. 
 

 

Träd 
Som vi tidigare informerat om, har en 
arborist gjort en genomgång av alla träd 
kring Flugsvampsvägen. Vid ett långt 
strategimöte härom helgen diskuterade vi i 
styrelsen trädvårdsplanen och tog beslut om 
olika åtgärder, allt efter arboristens 
rekommendationer. Så snart tillfälle ges 
kommer några träd att beskäras, sly kommer 
att tas bort och några träd kommer även att 
tas ned helt. Vi har även diskussioner om att 
ersätta de träd som tas bort med andra träd 
på bättre platser i området. 
 

Två tråkiga saker 
Vid två tillfällen under hösten har det 
förekommit apelsin- och äggkastning på en 
av våra medlemmars fastighet. 
 

Ett av pulkaskydden som sätts upp vid stora 
pulkabacken har blivit sönderskuret. Himla 
trist eftersom det både kostar att köpa in nya 
skydd och att det ökar olycksrisken för alla 
pulkaåkande barn. 
 

Båda händelserna är jättetråkiga och vi kan 
bara be alla i området att hålla ögonen och 
kanske även öronen öppna. Prata gärna med 
era barn! 
 

Nyårsafton 
Nyåret närmar sig och som vanligt vill vi 
uppmana om att: 
− Visa hänsyn till alla hundar och andra 

djur som inte uppskattar ljudet av 
smällare. Ett bra sätt är att försöka 
hålla smällandet till tolvslaget så det 
inte håller på hela dagen. 

− Plocka upp raketresterna efter dig så får 
vi en snygg och städad start på nya året. 

 

För nyinflyttade och andra kan vi tipsa om 
den otroliga utsikten man får från 
Indianparken eller vid skogsdungen bakom 
bollplanen! 
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