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Sid1 
 
 

Information om pågående asfaltsprojekt  
och parkeringssituationen 
 
Vecka 38, fr o m 16/9 har arbetet med uppfartsvägen mellan 60- och 204-området 
påbörjats. Arbetet beräknas pågå under 3 veckor och under den tiden får vägen inte 
användas under dagtid mellan kl 7:00 - 16:00. Detta innebär ingen biltrafik och 
inga parkerade bilar. 
 

- Behöver man använda sin bil måste den köras ut från uppfartsvägen innan  
kl 7:00 

 
- Under tiden då arbete med uppfartsvägen pågår, kan de som inte behöver 

tillgång till sina bilar (mellan kl 7:00 - 16:00) i 60-området fortsätta att parkera i 
och utanför sina egna garage under dagtid. 

 
- Mellan kl 16.00 - 07.00 får man parkera utmed uppfartsvägen och framför det 

egna garaget (i 60-området) om det går. 
 

- Dygnet runt får bilar från 60-området parkera på garagetaken och på gatorna i 
anslutning till garagen G1, G2 och G3 (G3 är närmast 60-området).  

 
- Vi ber boende i 204-området att hjälpa till och parkera sina bilar inne i garaget 

under tiden som asfaltsprojektet pågår. Det samma gäller naturligtvis de 
boende i 60-området som har en bil man inte behöver använda under 
perioden.  

 
- På fredagar kommer sopbilen mellan kl 07:00 - 16:00 för hämtning av sopor, 

då är parkering på gatorna runt garagen inte tillåten. 
 
 OBS! all parkering på gräsytor i hela 264-området är förbjuden. 
 
Tidplan för det fortsatta arbetet  
Inom kort återkommer vi med en tidsplan för det resterande arbetet i 60-området och 
runt garagen.  
 
Viktig information inför asfalteringen 
När det är dags för asfaltering behöver vi tömma hela asfalteringsområdet på bilar 
(förutom de som inte används och som kan stå kvar i de gemensamma garagen G1, 
G2 och G3 och på dess tak).  
 
Ytorna kommer att färdigställas (nytt ytlager grus som vibrerats jämnt) för asfaltering 
och därefter kommer det inta vara tillåten att köra eller parkera på den grusade ytan. 
 
Asfaltering mot garagen i 60-området 
I 60-området kommer föreningen/entreprenören behöva få tillgång till öppna 
garageportar för att kunna åtgärda ytan under portarna. Detta för att säkerställa att 
vatten inte kan rinna in i garaget. Entreprenören behöver skära av asfalten inne i 
garaget, för att kunna utföra arbetet krävs det en meter fri yta innanför porten.  
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Kan man inte ge tillgång till öppen garageport vid det tillfälle då entreprenören 
genomför detta arbete, så övertar man själv allt funktionsansvar. Bla att ”täta” under 
garageporten för att förhindra att vatten rinner in i garaget.  Man kan t ex lägga egna 
plattor, gummilist eller motsvarande för att fylla upp höjdskillnaden som uppstår 
mellan nya asfalten och garagets golvyta.  
 
Wåhlins och föreningen kommer att informera gata för gata om detta i så god tid som 
möjligt. 
 
Parkeringsalternativ  
Vi är medvetna om att parkeringssituationen är väldigt besvärlig just nu och jobbar 
därför med att få fram fler parkeringsalternativ. Tyvärr har förnyelsen av vårt 
parkeringstillstånd på Lomvägen stött på problem, eftersom Brf Sjöhästen har fått 
detta tillstånd av kommunen.  
 
Efter diskussion med kommunen har vi den 18/9 tilldelats parkeringstillstånd på 
Lomvägens norra sida mellan brevlådan Ejdervägen 18 till Måsvägens anslutning. 
För att få tillgång till ett parkeringstillstånd, vänd dig till Peter Lindgren, Lomvägen 
497.  
 
Vi tittar även på andra alternativ och återkommer med mer information så fort fler 
lösningar är på gång. 
 
 
 


