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Bilkörning, Parkering 
Problem med omfattande bilkörning på gångbanorna och gräsmattan 
Bilkörning på gångbanorna får endast ske med största försiktighet i samband med 
sjuktransport, vid transport med vissa handikappfordon samt för viss nödvändig på och 
avlastning av varor som ej rimligen kan bäras fram till husen. Därefter skall bilen omgående 
flyttas. Inom området gäller hastighetsbegränsning som är begränsad till gångfart, gående 
har dessutom företräde och som alltid, Se upp för lekande barn!  
Tomgångskörning mer än en minut är förbjuden.  Denna regel gäller inom hela Lunds 
Kommun, se Lokala miljöföreskrifter för Lunds Kommun.  
Uppställning av bilar inne på gårdarna är ej tillåtet.  

 
Antalet parkeringsplatser inom området är begränsat. Därför får avställda fordon och fordon 

med körförbud inte vara uppställda på föreningens P-platser. 

 

Långtidsparkering av husvagnar och husbilar är inte heller tillåtet på grund av det 

begränsade antalet P-platser. 

 

Släpvagnsparkering är tillåten max 7 dagar på avsedda platser. Platserna kommer att märkas 

upp. 

 
 

Återvinning  
Återigen uppmanar vi er att pressa ihop/riva sönder kartongerna innan ni slänger dem i 
återvinningen. Det får plats mycket mer i containern om alla kartonger rivs sönder/pressas 
ihop jämfört med när kartonger, mjölkpaket etc. slängs som de är.   
Tänk på att vi inte har någon återvinning av el-artiklar, tv apparater m.m. 
 

Tvättstugor 
Styrelsen och vicevärden kommer att inventera utrustningen och möbleringen i tvättstugorna 

och komplettera vad som behövs. 

 

Matavfall 
Se till att kasta dina rester av matavfall i biogasbehållaren. Det behövs ingen nyckel till 

denna. 

Det kastas allt för mycket matrester i restavfallet. 

Påsar finns i varje barnvagnsuttrymme, samt att hämta hos vicevärden under Exp-Tid. 

Om vi kastar resterna av mat istället i biogasbehållaren, så bidrar du till en bättre miljö samt 

minimerar riskerna för skadedjur i våra soprum. 

 

 

 



*Följande matavfall är tillåtet att kasta i biogasbehållaren :  

Kött, köttrester : Frukt och grönsaksrester : Pasta, ris, och potatisskal:   Ost , pålägg 

Fisk ,skaldjur:    Äggskal :    Kaffesump, kaffefilter, teblad, tepåsar:  Bröd , kex, kakor, 

godis. 

Samt  Hushållspapper ,  servetter.  

 

Extra Förråd 
Föreningen planerar att bygga extra förråd i källaren hus nr 5. Mer info kommer 

 

 

 

 

 

Det var en välbesökt och uppskattad Grill lördag den 1 september  
 

 

 
 
 

Styrelsen önskar er en trevlig höst!  
 

 
 

 

 


