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Nu faller allt regn på oss som uteblev i sommar. Men misströsta inte! Nu smyger den mysiga
höstperioden in med varma filtar och vackra ljus. Mys lite extra och sprid kärlek J.
VÄLKOMMEN ÖNSKAR VI våra nya medlemmar Karin Rydén TS22B,
Lars-Erik Friberg och Marina Friberg TS3B & Maria Rydbäck TS26D.

Vi vill passa på att påminna om Våra Trivselregler angående katter & hundar, de behöver
vara kopplade och glöm inte att plocka upp efter dem när dom gjort sitt J. Inom kort
kommer vi att sätta upp skyltar som påminner oss och förbipasserande om detta också.

Vi har satt upp nya skyltar i området för att förtydliga Måsängens regler kring gågata.
Detta för att säkerställa tryggheten i vårt område för våra lekande barn, samt så att vi har
fri väg för brandkår och ambulans om en olycka skulle uppstå.
Gånggateregler:
Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet
inom området. Du som är förare har väjningsplikt mot gående. Du får inte köra ett
motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras
på gågator om det behövs för:
•

Transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan.

•

Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid
gågatan.

Nya P-regler
Observera att det också är nya parkeringsanvisningar på våra ”2-ruteparkeringar” vid
tvättstugan. Båda är nu korttidsparkeringar och 1-timmarsparkeringen är avgiftsbelagd
ALLA dagar i veckan året runt. Parkeringarna har extrabevakning av parkeringsbolaget.

Många regler att hålla koll på J. Men detta verkligen för allas trygghet & trevnad!
Njut av höstmyset & ha en fin vecka, vi hörs snart igen.
Vänliga Hälsningar
Styrelsen

