
Fjällhöjdens   samfällighet  
www.fjallhojden.nu  

Information   om   parkering   och   trafik   i   vårt   område  
Till   varje   fastighet   hör   en   garageplats.   Använd   den   för   att   parkera   er   bil.   
 
I   området   finns   det   ett   antal   parkeringsplatser   för   boende   och   gäster.   Dessa   är   färre   än   antalet  
fastigheter,   vilket   innebär   att   man   inte   kan   räkna   med   att   kunna   använda   dessa   hela   tiden   och  
gör   man   det,   så   gör   man   det   på   bekostnad   av   de   andra   fastighetsägarna.  
 
Parkering   på   gator,   vändplaner,   gräsmattor   och   andra   gemensamhetsytor   som   samfälligheten  
äger,   som   inte   är   markerade   som   parkeringsplatser,   är   förbjuden.   Det   går   bra   att   köra   in   bilen   till  
husen   för   lastning,   men   undvik   att   köra   i   onödan   och   visa   hänsyn   till   era   grannar.  
 
Inte   heller   är   det   ett   alternativ   att   anlägga   en   permanent   parkeringsplats   på   sin   tomt   och  
använda   den   för   jämnan.   Området   är   inte   planerat   för   den   mängd   trafik   som   skulle   uppstå   om  
alla   parkerade   sin   bil   på   tomten.   Vi   har   förråd   som   skymmer   sikten   när   t.ex.   barn   springer   ut   på  
gatan   och   gatorna   är   smala.  
 
Gatorna   framför   husen   är   gågator   och   bilar   ska   framföras   högst   i   gångfart   (max   7   km/h).  
 
Försök   även   att   påtala   detta   för   era   bekanta   som   kommer   på   besök   och   kanske   inte   vet   vad  
som   gäller   samt   be   dem   parkera   på   de   tillåtna   parkeringsplatserna.  
 
Detta   gäller   oavsett   typ   av   bil.   Vi   ser   dock   att   denna   fråga   har   aktualiserats   i   och   med   frågan   om  
laddning   av   el-   och   hybridbilar.   Vi   skulle   vilja   kunna   erbjuda   laddning   i   våra   garage,   men   har   ett  
antal   punkter   kvar   att   reda   ut,   som   tillräcklig   kapacitet   för   att   alla   ska   kunna   ladda,   inkoppling  
utan   brandrisk   och   individuell   debitering   av   använd   el.  
 
Laddning   från   den   egna   fastigheten   är   i   princip   tillåten   och   fastighetsägaren   ansvarar   själv   för  
att   installera   en   brandsäker   inkoppling,   men   då   har   vi   problemet   med   att   det   inte   är   lämpligt   att  
köra   in   bilen   till   huset   i   större   utsträckning.  
 
Vi   inser   att   det   finns   anledningar   till   att   folk   ställer   sin   bil   utanför   garagen,   t.ex.   att   bilen   är   för  
stor   eller   att   man   har   fler   bilar.   Samtidigt   finns   det   begränsningar   i   hur   området   är   planerat,   som  
är   svåra   att   ändra   på.   Därför   är   det   viktigt   att   visa   hänsyn   och   undvika   att   ta   sig   friheter   på  
andras   bekostnad.  
 
Vi   vet   också   att   det   finns   annan   trafik,   som   sopbilar,   postbil,   leveranser   och   hantverkare   som  
kan   vara   svåra   att   påverka   och   som   i   vissa   fall   innebär   ett   ännu   större   problem.   Därför   är   det  
ännu   viktigare   att   vi   som   bor   här   och   våra   besökare   inte   förvärrar   trafiksituationen.  
 
Med   vänlig   hälsning   från   styrelsen  


