Heimdal-Skogsbackens Samfällighetsförening
Hej!
Andelstalen baserar sig på typ av fastighet. Dessutom tillkommer andel i grönområden,
lekplats, belysningsanläggningar och fondering för asfalterade gator. Mer information och hur
andelstalen beräknas finns på vår hemsida, där också mötesprotokoll finns tillgängliga.
För att vi skall öka trivseln i området har vi tagit fram några enkla ordningsregler. Du finner
dessa på föreningens hemsida.
Några regler påpekas här:
Parkering: Uppställning fordon på vägarna är inte tillåtet, eftersom det försvårar
framkomligheten. Om ni får besök av ett flertal bilburna gäster, så ser ni till att tillfälligtvis
parkera bilarna, så att de stör trafiken så lite som möjligt.
Fordonsvikten är begränsad till 4 ton. Förare av tyngre fordon kan förlora
körkort/yrkestrafiktillstånd om undantag inte erhållits. Se ”tung trafik” på hemsidan.
Som fastighetsägare är du skyldig att se till att vatten inte rinner ut på vägbanan. Du ansvarar
för att rensa diket och vägtrummor/rör vid din tomt. Speciellt viktigt inför vintern.
Vi kommer att göra en inventering under kommande år och se till att alla följer Örebro
kommuns riktlinjer i LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten).
För våra nya medlemmar:
Som fastighetsägare i Ekeby-Almby är du medlem i samfällighetsföreningen. Vägarna,
lekplatser, cykelbanor och grönområden i vårt område är våra egna och vi sköter och bekostar
dem helt själva. Dvs kommunen har inget ansvar för våra anläggningar.
En samfällighet är en anläggning där samtliga medlemmar tillsammans ansvarar för drift,
underhåll, utbyggnad och andra åtgärder. Vår samfällighet omfattar vägarna Annelunds-,
Björksopps-, Bläcksvamps-, Brunsopps-, Aspsopps-, Flugsvamps-, Champinjon-, Kantarell-,
Fårticke-, Kremla-, Lärksopps-, Murkel- och Gamla Hjälmarvägarna. Cykelbanor, lekplatser
och grönområden ingår också i samfälligheten.
Ni kan finna mer information på vår hemsida: http://www.heimdal-skogsbacken.se/ eller
vända er till någon i styrelsen.
Ordf: Lars-Inge Carlsson, 235395
Sekr: Stefan Tidholm, 076-772 93 60
Kassör: Rolf Elsrud, 235223
Samfälligheten leds av en styrelse som valdes på årsmötet i augusti. Innevarande
verksamhetsår omfattar 1 augusti 2016 till 31 juli 2017.
Ni kan anmäla er mailadress för att få utskick från samfälligheten, när det är något aktuellt.
Gå in på fliken ”Styrelse” och välj länken Prenumeration på information via e-post.
Styrelsen för Heimdal-Skogsbackens Samfällighetsförening .

