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Infobrev juni
Trafik och tillgänglighet – krypfart

På förekommen anledning vill styrelsen påminna alla om
köranvisningar och parkeringsreglerna. Området är skyltat
med motorfordonsförbud, dock är på- och avlastning tillåtet.
Det betyder att vi helst vill ha ett bilfritt område. Om man behöver köra in är det är
krypfart som gäller! Vägarna är smala och det är många barn som springer in och ut
från sina tomter, något som gör att det är viktigt att köra långsamt och att ha uppsikt.
Vi önskar även att man hänvisar (mat)leveranser till närmast lämpligt avlastningsställe
istället för att lastbilarna kör in i området. Bilkörning på gångarna som går från
parkeringen upp till översta radhusraden genom området är helt förbjudet!
Det råder parkeringsförbud på annan plats än parkeringen. Det är inte tillåtet att som
t.ex. hantverkare ställa sin bil inne i området på gräsplättar eller dylikt eller blockera
gångvägen helt. Det är ok att lasta i och ur bilen men sen skall den köras ner och
parkeras. Det är allas ansvar att informera sina besökande/hantverkare/hemleveranser
om dessa regler.
Den senaste månaden har ambulanstransport behövt komma fram i området men haft
svårt att hitta rätt inkörsväg till området. Det kan därför vara bra att tänka över hur
man kan hänvisa till sin fastighet om olyckan/sjukdomsfall inträffar.
T ex att köra över norra parkeringen och in mellan Timotejvägen 11 och 12, eller via
södra parkeringen och Annelundsstigen. (Tänk dock på att Annelundsstigen är
en gång- och cykelväg). Om transport inte behöver komma fram till huset
kan man hänvisa till närmaste vändplats/p-plats vid parkeringen eller på
västra sidan till Vete-, Råg-, Korn- eller Havrevägen.

Sommarjobbare

Under veckorna 25 och 26 kommer några ungdomar att sommarjobba i föreningen.
De kommer att jobba med uppgifter såsom måla, olja, sopa och rensa!
Trevlig sommar önskar styrelsen!
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