
 

TRANSÄTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

MEDDELANDE 81 

2013-10-30 

 

 

Lövräfsardag  lördagen den 9 november 
 

I skrivande stund sitter löven delvis kvar på träden i vårt område. Men till den 9 no-

vember hoppas vi att de flesta ramlat ner på marken. Det är då hög tid att samla ihop 

dem inför vintern och kommande vår.  

 

Därför inbjuder styrelsen alla boende att göra en insats lördagen den 9 november 

09.00 – 13.00 för uppstädningen av vårt område. Tag med dig räfsa, kratta, spade, 

kärra, sopsäckar eller andra passande redskap och kom till lekplatsen för närmare 

information. Två containrar kommer att finnas uppställda på strategiska platser. 

 

Föreningen bjuder på grillkorv och bullar vid lekplatsen cirka kl 11.00. Dryck tar du 

med dig själv. 

 

 

Snöröjning 
 

Vare sig vi önskar det eller ej är vintern snart över oss med snö och ishalka och där-

med sammanhängande problem. Styrelsen vill informera om vad som gäller i vårt 

område. 

 

Snöröjning och övrigt vinterunderhåll på gemensam mark, inklusive trappor, sköts 

enligt kontrakt med entreprenör. Kommande vinter är det NÅKAB BYGG & ENT-

REPRENAD HB, d v s samma som de två senaste åren. Röjning av snö skall ske 

utan anmälan när minst fem cm snö fallit. Halkbekämpning sker i samband med 

snöröjning och vid blixthalka. 

 

Bilar bör parkeras på parkeringsplatserna så att de inte utgör väsentligt hinder för 

röjningsmaskinernas arbete. Bilägare uppmanas flytta sina fordon mellan röjningstill-

fällena så att hela parkeringsytorna kan röjas. Visst utrymme kommer att tas i an-

språk för uppläggning av snömassor. Det innebär mindre parkeringsutrymme än vid 

barmark. 

 

Parkering på lokalgatorna och vändplanerna får inte förekomma. Enskild hus-

ägare sköter snöröjningen av egen garageinfart. Möjlighet finns att träffa överens-

kommelse med NÅKAB om röjning på den egna tomten. Husägaren betalar direkt 

till NÅKAB. Det är inte förbjudet att skotta ut snö från den egna garageinfarten ut på 

lokalgatan, men utnyttja den egna tomten i största möjliga utsträckning. Om lokalga-

tan tas i anspråk för utskottning av snö måste det ske innan röjning av gatan gjorts. 

Annars blir den liggande kvar till nästa snöfall på minst fem cm och utgör hinder för 

trafik på gatan. 

 

Bortforsling av snö sker endast efter överenskommelse mellan föreningen och entre-

prenören.  

 

 
     Vänd! 



  

Nya boende i föreningen 
 

Vi hälsar följande nya boende välkomna till Transätra Samfällighets förening. 

 

Gata 

nr 

Namn Telefon Hemmavarande barn och 

ungdomar t o m 18 år 

K47 Jose H.Aquirre Ramos 

 

64 63 61 

073 632 23 42 

 

K63 Charalambos Panagiotidis 

Fotini Prodromou 

740 36 53 

073 506 10 80 

Vasse (95), Magdalena (98) 

Martha (09) 
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