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Fastighet 

Andra halvåret 2008 och våren 2009 har Samfällighetens styrelse i omgångar varit ute och synat 
tillgängligheten på våra vägar med tillhörande vägrenar/vägmark. 

Kontrollen ingår i vår uppgift att se över trafiksäkerheten inom området och att se till att vägar med 
tillhörande vägmark är fria från hinder. Hinderfriheten är ett krav för att undvika skador och 
begränsningar i att använda olika typer av fordon i vårt område. Många vägar är mycket smala och 
ibland måste man kunna utnyttja vägrenen vid möten eller för en tillfällig parkering. Storleken på 
dagens sophämtningsfordon gör att det är extra viktigt att vi håller undan vegetationen.

 I augusti 2008 var det ca 60 fastighetsägare som fick ett brev om att det fanns buskar, häckar mm på 
egen tomtmark vars grenverk växte ut på vägmark eller att man hade planterat buskar, träd på 
vägmark utanför egen tomt.  Flertalet av dessa fastighetsägare har åtgärdat ställda anmärkningar. 

Har du/ni inte hunnit göra något, ber vi er att snarast se till att ta bort den del av er häck/buskage 
som idag växer på vägmark utanför er tomt. 

Hur vet du var tomtgränsen går? Ett enkelt sätt är att leta rätt på tomtmarkeringarna och dra ett 
snöre mellan dessa. Allt som växer utanför tomten skall tas bort eller klippas/kapas så att fri höjd mm 
uppnås. Belysningsstolpar, elskåp och stolpe som markerar var fastighetens vattenpåsläpp finns är 
alla placerade på vägmark utanför er tomtmark. Dessa utgör ofta bra riktmärken för var tomtgränsen 
går.

I förra utskicket fick du/ni en information från vägverket, läs gärna igenom den. Där finns information 
om hur man skall kapa/klippa och även om hur man bör plantera för att undvika att träd/buskar inte 
skall växa ut i vägområdet.
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