
 

 

 

 

 

 

 

Nr 3, juni 2018 

Glad sommar allihop! 
Juni är här och även om maj månad gett oss en härlig påminnelse om hur fantastisk en svensk sommar kan vara så är 
nu sommarlov och semestrar äntligen här! Sommaren är ju till största delen bara härlig, men tyvärr innebär den också 
en tid då vi riskerar oönskade besök i hus, förråd och garage. Här kommer några goda råd för att undvika inbrott: 
 

 Meddela grannarna när ni är borta, och hur länge – be dem hålla ett öga på ert hus och ta in posten. 
 

 Se till att ditt hus verkar bebott även när du är bortrest – använd t.ex. timer på lampor och radio, så att ljus och 
ljud kommer från ditt hus. 
 

 Kolla att alla fönster och dörrar är stängda och låsta. 
 

 Koppla vidare hemtelefon till mobiltelefonen så den som ringer får svar. 
 

 Ställ in cykel och bil, även dessa är stöldbegärliga. 
 

 Du har också möjlighet att få hjälp via Grannstöd Haninge. Grannstödsbilen kan erbjuda viss tillsyn av din 
bostad när du är borta. Ring 072 - 922 35 15, så får du mer information. 
Läs gärna mer på deras hemsida www.grannstodhaninge.se 
 
 

 

Parkeringsregler 
 

Styrelsen vill på nytt påminna alla boende om våra parkeringsregler i området. Alla ska nu ha fått sina 
parkeringstillstånd tilldelade sig. Dessa ska alltid ligga synliga i framrutan på parkerade fordon i vårt område och 
gäller både för boende och besökare. Parkering är endast tillåten på markerade p-platser. Detta innebär att det är 
förbjudet att parkera sin bil på smågatorna, framför garagen, på vändplatser etc. Endast korttidsparkering är tillåten, 
om husägare är bortrest under längre tid och har bilen parkerad längre än 72 timmar ska detta meddelas till styrelsen.   
 
Följs inte de regler som är satta kan en avgift komma att debiteras den som gått emot parkeringsreglerna. 
Läs mer om Villavägens parkeringsregler på baksidan av detta utskick.  

 

En trevlig sommar önskar vi i styrelsen! 

Per, Katarina, Anders, Stefan, Björn, Anna och Lovisa 

 

Villavägen på Facebook 
 

Styrelsen kan nu meddela att Villavägen nu också finns att på Facebook under namnet ”Villavägens samfällighet”, 
sortera på grupper i sökfiltret så hittar du rätt. Tanken med Facebookgruppen är att styrelsen enkelt ska kunna 
uppdatera medlemmarna, men också att vi alla på Villavägen ska kunna informera varandra på ett enkelt sätt när det 
exempelvis skett ett inbrott, någon tänkt hålla en grannfest på sin gård eller om vi sett en felparkerad bil etc. Ansök om 
att bli medlem i gruppen, så accepterar någon i styrelsen ditt medlemsskap. Fler personer i samma hushåll är självklart 
välkomna att vara med! 

http://www.grannstodhaninge.se/


 

 
Parkeringsregler på Villavägen  

Årsstämman 2017 beslutade att införa parkeringstillstånd på Villavägen fr.o.m. dagen för årsmötet som ägde 
rum i mars månad 2018. Årsstämman röstade även Ja till en stadgeändring angående de parkeringsregler 
som finns i vårt område. Ytterligare en omröstning sker på nästa årsmöte för att stadgeändringen ska 
genomföras.  
 
Parkeringsreglerna omnämns i våra stadgar som skrivet ovan, i stadgarna § 4 står idag 
följande: ”Medlemmar ska följa de regler som årsstämman och styrelsen har fastställt. Parkering är endast 

tillåten på markerade p-platser. Endast korttidsparkering är tillåten mellan garagen. Uppställning av 

bilvrak och liknande är förbjuden inom området och ska kunna flyttas bort på ägarens bekostnad efter 

information till ägaren.” 

Vägskyltarna i området påvisar var parkering är tillåten och att parkering endast är tillåten i 72 timmar. 
Behövs parkering under en längre tid, exempelvis vid semester, ska detta meddelas styrelsen.  
 
Följs inte de regler som är satta kan en avgift komma att debiteras den som gått emot parkeringsreglerna.  
 
Med införande av parkeringstillstånd menas att varje boende på Villavägen får tre stycken boendetillstånd 
samt fem stycken besökstillstånd. Vid behov finns även tillstånd specifika för hemtjänsten. Har du behov av 
fler parkeringstillstånd, vänligen kontakta styrelsen.  
 
Tillstånden ska ligga synliga i framrutan på bilarna. Alla boende och besökare ska ha börjat använda sina 
parkeringstillstånd fr.o.m 1 maj 2018. Det är varje boendes eget ansvar att parkeringstillstånden används.  
 
Styrelsen vill även passa på att påminna om att hela Villavägens område är ett gångfartsområde, vilket 
innebär du inte får år köra fordonet med högre hastighet än gångfart, ca 7 km/h. Du får inte parkera fordonet 
på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Samt att du som är förare har väjningsplikt 
mot gående. 
 
Vid frågor angående parkeringsreglerna, vänligen kontakta ordförande Per Löfström tel. 070- 7136862 mail. 
per.lofstroms@gmail.com  
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