LJUNGSKOGENS
VÄGFÖRENING
INFORMERAR

Sopkärl
Många markägare har sina sopkärl ute vid vägbanan och ofta
fullt synliga, men detta är inte någon speciellt tilltalande syn
för varken grannar eller förbipasserande. Dessutom står
sopkärlen ofta på Vägföreningens mark och där vill vi inte att
de skall stå.
Vi har ett krav på att alla sopkärl skall stå på villaägarens egen
tomt.
Boende i Ljungskogen ombedes därför vänligen att inte ha
sina sopkärl stående utmed vägen annat än vid tillfälle för
soptömning. Sopkärl ska dras in på den egna tomten mellan
tömningarna och gärna placeras så att de inte är
iögonfallande.

Hastigheten i området
I Ljungskogen gäller hastighetsbegränsningen 30 km/h i hela
området. Om alla boende i Ljungskogen respekterar och håller
denna fart, är det den bästa och mest effektiva
tra ksäkerhetsåtgärd vi kan göra!

 


!


 


 


 


fi

Tack för att ni håller 30

Rishöga
När man sköter sin tomt är det naturligt att man samlar ihop
allt i en rishög – MEN det är viktigt att den forslas bort med en
gång och inte blir liggande! Dessvärre nns ett antal tomter
med rishögar som legat allt för länge. Väldigt ofta läggs
dessutom rishögarna i anslutning till vägbanan, på
Vägföreningens mark. Torra rishögar utgör en brandrisk och är
inte heller en tilltalade syn för grannar eller förbipasserande
Boende i Ljungskogen ombedes vänligen att snarast möjligt
bortforsla rishögar som är placerad på vägföreningens mark.

Tomtgränserna
Vägföreningen uppmanar alla medlemmar att respektera tomtgränserna
och INTE olovligt nyttja Vägföreningsmark! Önskar man någon åtgärd
på Vägföreningens mark måste man kontakta styrelsen!
Det är inte tillåtet att på eget bevåg toppa eller fälla träd på
Vägföreningens mark. Detta förfarande kan ledas till polisanmälan.
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Vägföreningens mark är grönområde och naturmark!

Vägföreningens syft
Vår vägförenings huvuduppgift är att underhålla våra vägar, att
hålla dessa farbara med beaktande av tra ksäkerhet och rimlig
komfort.
Utmed körbanan ligger mark som tillhör Vägföreningen.
Bredden på dessa markremsor varierar från en halv meter upp
till tio meter. Vägföreningen har i uppdrag att hålla efter dessa
områden så att inte till exempel skymd sikt ska äventyra
tra ksäkerheten och föremål ska begränsa framkomligheten för
exempelvis snöröjning och utryckningsfordon.
Vi ska också värna naturmiljön inom vårt område - den unika
prägel som gjort att vi valt att bosätta oss här.
Därför skall mark mellan fastighetsgränsen och vägen ej
betraktas eller skötas som en del av den privata tomten.
Naturlig vegetation skall kanta våra vägar för att bevara den
unika karaktären som skiljer vårt område från andra
villaområden.
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Styrelsen i Ljungskogens Vägförening

