
 

 
 
Stort tack till alla som kom på städdagen 13 november och gav vårt gemensamma område 
ett välbehövligt lyft. Vi har en del kvar att underhålla som vi hoppas att vi tillsammans kan ta 
tag i under våren.  
 
Trimma häcken 
En vädjan till fastighetsägare med tomter som vetter mot gångvägar i vårt område. Trimma 
gärna växtligheten även på utsidan av buskage så att vårt områdes gångvägar hålls snygga 
och trygga. Tomtägare ansvarar för att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och 
parkmark. Vildvuxna träd och buskar kan skymma sikt, vägmärken och gatubelysning för 
trafikanter och fordon som städar och snöröjer.  

Här finns mer information om vad som gäller angående klippning av häckar och träd:  
boende.stockholm/regler-tillstand/klippa-hackar-och-trad 
 
Att tänka på vid renovering 
Med anledning av en omfattande renovering av en fastighet i området. Planerar du att  
utföra renoveringar som innefattar el och vatten, tänk på att kolla att hantverkarna som  
anlitas är auktoriserade och innehar branschlegitimation som krävs för att försäkring ska 
täcka, annars kan det bli väldigt kostsamt, både för fastighetsägare och för samfälligheten. 
 
Återvinn rätt! 
Vi har fått klagomål från företag på återvinningen i vårt område. Det slängs fel avfall i fel 
moloker vilket tyvärr medför straffavgift för föreningen. Vi kommer dessvärre inte kunna ha 
kvar återvinningen om den inte sköts. 
 
Parkeringsregler 
Parkering i vändplaner och längs våra gator är förbjuden. Det försvårar framkomligheten  
för utryckningsfordon och för alla oss i grannskapet. Be dina besökare parkera på våra  
parkeringar istället. 
 
Slut på matavfallspåsar? 
På följande platser kan de hämtas ut gratis: Ica Kvantum Kungens Kurva, Sätra återvinnings-
central och Återbruket i Skärholmen. Styrelsen kommer tyvärr inte ha möjlighet att hålla ett  
lager eller dela ut fler påsar. 
 
Nya datum för samfällighetsavgift 
Från och med 2023 gäller nya inbetalningsdagar för vatten- och samfällighetsavgift.  
Första avgiften kommer faktureras i februari, följande i juni och årets sista i november.  
 
Vi önskar er alla en riktigt  
God Jul &  
Gott Nytt År! 
 
Styrelsen 
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