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Biltrafik/Parkering 
Styrelsen har skickat brev till Samfälligheten Vårtbitaren ang. den ökade trafiken som har blivit på 

vårt område med deras boende och hantverkare sedan de satt upp en bom vid deras område. Vi 

skriver till dem att det inte är acceptabelt att åka genom vårt område utan att de får åka in via sin 

vanliga infart, även fast att det kan kännas jobbigt att behöva gå ur bilen. 

 

Jag tycker även att vi behöver tänka på att vi sköter oss efter de regler som gäller för 

samfälligheten med biltrafik och parkering inom området. 

 

Utdrag från hemsidan ”Gemensamt ansvar” 

 
Biltrafik inom området 

Kör mycket försiktigt!  

Utsätt inte lekande barn för risken att bli påkörda. Biltrafik på gångvägarna är inte förbjuden, men endast kortvarig i- och 

urlastning accepteras. Inget får hindra ambulans och brandkår. 

All parkering inom området är förbjuden förutom på markerade platser på parkeringen. 

Klipp häckar och buskar så att sikten inte skyms. Det är ett säkerhetskrav. 

Biltvätt är inte tillåten inom området. 

 

Garage och parkering 

Varje fastighet har tillgång till en garageplats och en P-plats utomhus. Du som har fler bilar, använd garaget till åtminstone 

en av dem. 

Garagen skall alltid hållas låsta! Kontakta styrelsen vid fel på garagedörrar. 

Gästparkeringen är avsedd för våra gäster, inte för tjänstebilar eller långtidsparkering. 

OBS ! All parkering utanför markerade platser är förbjuden. 

 
Gräsklipparna 
Det kostar en hel del pengar för föreningen att laga/serva gräsklipparna, så vi uppmanar Er att 

rengöra och sköta om dem så att vi slipper lägga dessa onödiga utgifter. 

Om du är osäker på hur man skall göra efter att man klippt gräset kan ni kontakta Lars Asplund 

(568) på tele nr 0738-40 58 56. 
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Stölder 

Det har skett nya stölder senaste veckorna så vi uppmanar folk att vara uppmärksamma och se 

till att stöldbegärliga saker är inlåsta eller icke synliga. 

Under semestertider så är det bra om man pratar med sina grannar att man skal vara borta, så 

kanske man kan få hjälp med att klippa gräset mm så att det ser ut som att man är hemma. 

 
Domstolsbeslut 
Föreningen har legat i tvist med en boende gällande installationen av Fiber-LAN och ett domslut 

har kommit. 

Domslutet från Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom på så sätt 

att beslutet som togs vid extra föreningsstämman den 24 november 2010 upphävs avseende den 

kollektiva anslutningen till Internet. 

Detta innebär att Internet anslutningen är frivillig och alla boende i Tvestjärten är fria att välja 

vilken operatör man själv vill.  

Dock så är Internet uppkopplingen via Telias Fiber-LAN kostnadsfri för alla boende och väljer 

man någon annan operatör kan föreningen inte göra något åt ev. kostnader som tillkommer. 

 


