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NU	  ÄR	  60-‐OMRÅDET	  KLART!	  
Det	  innebär	  att	  ni 	  som	  bor	   i 	  60-‐området	   inte	   längre	  ska	  parkera	  ute	  på	  stora	  vägen	  och	  inte	  

heller	  på	  p-‐taket	  på	  G3-‐garaget.	  Använd	  era	  garage,	  ytan	  framför	  garaget,	  backen	  upp	  mellan	  60	  och	  204-‐
området	  och	  tillfälligt	  även	  gästplatserna	  för	  60-‐området.	  

Ni 	  som	  bor	   i 	  204-‐området	   längs	  backen	  mellan	  60-‐	  och	  204-‐området	  ska	   inte	  använda	  
backen	  el ler 	  gästplatserna. 	  Ni	  har	  era	  p-‐platser	  i	  och	  på	  garage	  G3.	  Ställ	  in	  bilarna	  i	  garaget	  för	  att	  hjälpa	  

era	  grannar	  vid	  G2	  och	  G1	  som	  under	  de	  tre	  kommande	  veckorna	  inte	  kommer	  att	  kunna	  använda	  sina	  
garage	  på	  grund	  av	  reparationsarbete	  framför	  portarna.	  

NYA	  REGLER	  FÖR	  PARKERING	  
Från	  och	  med	  idag	  gäller	  att	  de	  gästparkeringar	  som	  finns	  på	  höger	  sida	  i	  backen	  mot	  60-‐området	  får	  endast	  
användas	  av	  boende	  i	  60-‐området	  och	  deras	  gäster	  för	  tillfällig	  parkering	  

Vidare	  så	  skall	  man	  inte	  längre	  parkera	  med	  bilarna	  på	  dessa	  platser	  i	  riktning	  längs	  backen,	  utan	  med	  bilen	  

tvärs	  backen	  dvs	  baken	  eller	  nosen	  mot	  gata/garage	  På	  så	  sätt	  får	  det	  plats	  3	  bilar	  istället	  för	  som	  tidigare	  2.	  
Se	  skiss	  nedan	  

	  

Det	  är 	  från	  och	  med	  måndag	  helt 	   förbjudet	  att 	  parkera	  runt	  stora	  garagen	  då	  Wåhlins	  ska	  
utföra	  arbete	  där	  kommande	  3	  veckor. 	  Det	  kommer	  att	  gå	  att	  använda	  garageplatsen	  och	  även	  p-‐

taket.	  Gatan	  runt	  garaget	  kommer	  att	  bli	  avstängd	  den	  sista	  veckan	  när	  den	  ska	  finjusteras	  och	  asfalteras	  och	  
då	  är	  inte	  inte	  lämpligt	  att	  parkera	  på	  garagetaket,	  det	  är	  då	  fritt	  att	  åter	  parkera	  ute	  på	  stora	  vägen	  (om	  man	  
har	  kommunens	  p-‐bevis	  som	  man	  kan	  få	  av	  Peter	  Lindgren)	  

Kommunens	  särski lda	  P-‐t i l lstånd	  och	  frågor	  på	  detta	  besvaras	  av	  Peter	  L indgren	  Lomvägen	  

497. 	  
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