Klacksparken
Informationsblad för medlemmarna i Klackringens Samfällighet.
Hemsida: www.klackringen.se
¤ Bilkörning
På förekommen anledning tar vi upp detta igen! Vi i styrelsen får många klagomål kring
detta och därför vädjar vi återigen till Er alla att ta sitt ansvar för den gemensamma
trivselns skull.
ENDAST de med tillstånd får köra in på Klackens Södergränd och på Klackens Långgränd –
detta gäller ALLA, dvs vi som bor här och våra nära och kära som besöker oss, mm – enda
undantaget är utryckningsfordon.
Kommunen är informerad om att det nuvarande systemet inte följs.
När man kör in på Långgränd och Södergränd ska man veta att det är en cykelbana som
man kör på varför man ska visa respekt mot gående och cyklister. Hastighetsbegränsningen är 15 km/h och även det är för högt enligt många…
….enkelt brukar man säga att ”man från sitt köksbord ska kunna se vem som sitter vid
ratten”.
Kommunen är informerad om att de regler/lagar som finns inte följs.
¤ Parkering
På förekommen anledning tar vi upp detta oxå igen!
Parkering sker på avsedd plats, dvs vid garagelängorna och företrädesvis då i sitt garage,
speciellt om man har fler än ett fordon så alla medlemmar i föreningen får plats med sin
bil/sina bilar o så att ev besök också kan parkera.
Det är bara tillåtet att stanna utanför fastigheten för att lasta av/på, mm. Sedan ska man
direkt köra ut från KS och KL.
Att stå framför sin fastighet i flera timmar är ej tillåtet!
Kommunen är informerad om att de regler/lagar som finns inte följs.
¤ Felparkerad bil
Styrelsen har försökt kontakta ägaren som enligt Transportstyrelsen inte är skriven på en
adress i vår förening samt meddelat kommunen och polisen att bilen bör bortforslas.
¤ Hemsidan.
Använd GÄRNA hemsidan, www.klackringen.se, för att hämta info om olika saker.

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul i efterskott och ett Gott Nytt År!

