ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
Fastställda vid samfällighetens stämma
1975-05-11,1994-04-21, 2000-05-15 samt 2004-11-23
§1
Samfällighetens parkeringsområde vid Mejselgränd (Me), Murarvägen (Mu), Målarvägen (Må),
Timmermansvägen (Ti) upplåtes för samfällighetens anslutna fastigheter/boende (behöriga), dock
skall före uppställning kontakt tagas med parkeringsansvarig som anvisar plats.
§2
Besöksparkering finns inom varje parkeringsområde på angivna platser för besökande och på dessa
platser gäller uppställning under högst 24 timmar.
§3
På parkeringsplats som anvisas får uppställas behörigt motorfordon, husvagn, släpvagn eller
båttrailer utan last. Dock får vid infartsparkeringarna vid Timmermansvägen och Målarvägen även
båttrailer med last samt båt utan trailer uppställas.
§3a
Skadegörelse som kan ha uppkommit på uppställt fordon, husvagn, båt m.m. mom samfällighetens
parkeringsområde påtar sig Hantverkarens Samfällighetsförening inget ansvar för.
§4
Med behörighet avses i §3 fordon eller båt som är tillhörig inom samfälligheten bosatt person.
Samfällighetens styrelse får, med beaktande av att i första hand tillgodose upplåtning till boende
inom Hantverkarens Samfällighet, även upplåta ej utnyttjade parkeringsplatser till andra än boende
inom samfälligheten. Ekonomiska villkor för upplåtning fastställes av stämman i samband med
fastställande av årsbudget.
§5
Oregistrerat fordon samt fordon som ej är kördugligt får ej förvaras på parkeringsplats. Om någon
bryter mot denna paragraf och ej hörsammar P-ansvarigs uppmaning att flytta fordonet, kommer
styrelsen enligt stämmans beslut att anlita kommunens trafikavdelning med begäran om att
trafikavdelningen tar beslut om att fordonet bortforslas på fastighetens/ägarens bekostnad.
§6
Uppställning skall ske vinkelrätt mot inhägnad och på sådant sätt att framkomligheten pä
parkeringsområdet ej nedsätts.
§7
Reparationer, rundsmörjning, oljebyte, tvätt eller dylika arbeten får ej utföras på parkeringsområdet. Hyrestagare av P-plats ansvarar för ordningen på densamma. Städning av P-plats skall
genomföras inför förenings vår- och höststädning.
§8
För båtuppställning gäller särskilda föreskrifter. 8:1 - 8.10.
§8:1
Båtägare skall iaktta vad som i allmänna föreskrifter sägs om fordonsuppstallmng.
§8:2
Båtuppställning får endast ske på av styrelsen anvisad plats, och endast under tiden 1/9 - 31/5.

§8:3
Uppställd båt skall förses med tydlig angivelse om ägarens namn och adress.
§8:4
Båtägaren svarar för uppställningens tillförlitlighet och har att fortlöpande tillse denna.
Samfälligheten svarar ej för eventuell skada på person eller egendom.
§8:5
Färg, brandfarliga ämnen, syror och batterier får ej förvaras i eller vid uppställd båt.
§ 8:6
Uppställd båt får med eller utan täckning ej överstiga nedan angivna matt:
Längd: 7,5 m Bredd: 3,0 m. Höjd: 3,0 m.
§8:7
Vid täckning av båt med presenning skall användas presenning i grå till gröngrå färg.
§8:8
Skrapning och målningsarbete får utföras endast om särskilda åtgärder görs for uppsamling av
allt skräp och spill.
§8:9
Under tid då uppställningsplats inte utnyttjas för båten skall alla redskap och täckningsanordmngar
vara avlägsnade samt utrymmet avstädat.
§8:10
Båtuppställning får ej förses med fast installation av elektricitet.
§9
Avsteg från allmänna föreskrifter vad avser parkeringsområdet må göras i den utsträckning
styrelsen medger.
§10
Parkeringsplatser, som förhyrs inom samfällighetens P-områden, är belagda med avgift.
Parkeringsavgiften fastställes av stämman. P-avgift erlägges/gäller per kalenderår, med 3 månaders
ömsesidig uppsägning.
§11
Parkering i samfällighetens gränder och på vändplaner samt gång- och cykelbanor far ej
förekomma och detta närmast på grund av hänsyn till nödvändig framkomlighet gällande
utryckningsfordon, sophämtning, postgång, tidningsbud, snöröjning m.m.

§12
Hastigheten i samfällighetens gränder bör inte överstiga 30 km. Mopedåknmg på samfällighetens
gång- och cykelbanor är förbjudet.
§13
Allmän trivsel
Alla fastighetsägare med hörntomt mot väg, gränd eller gång/cykelbanor uppmanas att
kontinuerligt kontrollera häckar, buskar och träd för en tryggare trafikmiljö.
Aktsamhet skall iakttagas vad gäller föreningens gemensamma områden såsom lekplatser,
bollplaner, planteringar/grönområden, belysning, gångbanor och gränder samt parkeringsområden.
§14
Överträdelse av allmänna föreskrifter kommer att beivras.

