
            

  
GRÄSÅKERSNYTT oktober 2013 

 
1. Viktig information om samfälligheten finns på www.grasaker.se . Här meddelas aktuella händelser och 

nyheter. Du finner även all information om samfällighetens organisation och regler. Styrelseprotokollen 

hittar du under rubriken styrelsen. Du kan även prenumerera på allt nytt som läggs in på hemsidan, då 

får du dem till din mailadress. Enkel instruktion finns på startsidan. Du som inte har dator kan kontakta 

gårdsombudet eller någon ur styrelsen vid behov.  

 

2. Parkeringsregler i Gräsåker:  

Nu är asfalteringen i stort sett klar och de nya parkeringsplatserna nedanför backen är klara. Nu måste 

alla i området ta ansvar för att bilarna parkeras i garagen i första hand och i andra hand på 

parkeringsplatserna. För att minska trycket på stora parkeringen, ber vi er att i första hand 

parkera era bilar på de platser som finns utanför ert garage. 

Det är inte tillåtet att parkera bilar inne på gårdarna eller i rondellerna! 

Parkeringsförbud råder både på långsidan och kortsidan av samfällighetslokalen. 

Bilägare som har bilar som ryms i garagen uppmanas att alltid köra in bilen i garaget! Även 

sommartid! 

Tillfällig uppställning på annan plats än parkeringen, får endast ske under kortare tid. Gå så 

snart som möjligt ut och kontrollera om det blivit lediga platser på parkeringen!  

Om du inte kan använda ditt garage (t.ex. för stor bil) eller om du inte har någon bil, ber vi dig 

kontakta ordföranden om detta, så att vi i styrelsen kan erbjuda platsen till någon annan som kan 

använda den. Du som är i behov av ytterliggare ett garage kan också hör av dig.  

Garagen skall användas till parkering av fordon, ej som förråd. 

För våra barns säkerhet skull, av brandskyddsskäl samt för den allmänna trivseln skull, bör vi kunna 

lösa dessa parkeringsproblem.  

Skulle detta inte hjälpa, får vi återkomma med andra åtgärder och även ta upp diskussionen om de 

företagsbilar som står uppställda på våra parkeringsplatser över nätterna. 

Ordförande: Claes Jonsson (33E) tel. 560 33805 

 

3. Sophanteringen: 

Under senare tid (v. 40-41) har vid tre tillfällen soppåsar lämnat på marken ute vid stora 

parkeringen (de två senaste vid infarten till gård 3)! Informera alla i familjen om vad som gäller. 

Se till att sopkärlsnyckeln finns tillgänglig hemma. 

Ställ aldrig soppåsar på marken utanför kärlen! 

Om ditt närmsta kärl är fullt, kontrollera något av de andra! 

 

4. Höststädningen sker söndagen den 10 november. Kallelse kommer att delas ut. Den finns även på 

hemsidan. Gårdsombuden kommer att kallas till möte innan städdagen, för att få information om vad 

som gäller för höststäddagen. 

 

       5.    En något försenad garageinspektion kommer att ske någon gång under oktober  

månad. 

 

6.   Det är viktigt att alla vi som bor i Gräsåker engagerar oss i att få en trivsam miljö och hjälps åt att hålla   

       vårt område och våra gårdar fina. 

 

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen. 

 

Gräsåkers samfällighetsstyrelse: 

Claes Jonsson 33E ordförande, Mats Nilsson 45A kassör, Per Karlsson 33F sekreterare,  Mathias Forslund 5B 

ledamot, Stefan Lagerqvist 11D ledamot, Ylva Helmersson 41A suppleant, Anna Albrechtsson 41B suppleant 

och Anette Broddesson 29C suppleant. 

 

 

http://www.grasaker.se/

