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En riktigt skön sommar  
önskar styrelsen och vill samtidigt passa på att lämna lite information. 
 

Skyltning i området 

Nu är den nya skyltning i området på plats med undantag av några skyltar som fortfarande 
saknas, dessa kommer att monteras under den närmaste tiden.  
 

Parkering i området 

Syfte med den uppdaterade skyltningen är att den ska motsvara våra ordningsregler för 
Sjöbrisens Samfällighetsförening.  

Ordningsregler för gemensamhetsanläggning Sollentuna ga: 17 (Sjöbrisen 1-264) 
2. Parkering 

Parkering sker på härför tilldelad plats i garagen. Parkering är inte tillåten på gator runt garagen, på 
tillfartsvägar och vägar till fastigheterna 205-264 (Lomvägen 433-601). 
Parkering är tillåten enbart för boende i fastigheterna Lomvägen 69-601 och för deras gäster. För 
gäster gäller dock en parkeringstid på max 24 timmar.  
Parkering utanför eget garage är tillåten för boende i fastigheterna 205-264 (Lomvägen 483-601) 
och deras gäster. 

Ordningsregler för gemensamhetsanläggning Sollentuna ga:18 (Garagen G1, G2 och G3) 
2. Parkering får endast ske på tilldelad plats i garaget och på avsedda ytor på garagetaket (se även 

punkt 2 under ordningsregler ga: 17). 
6. Endast personbilar får uppställas i och på garagen. 

 

Vid samtliga infarter sitter numera denna skylt: 
 
Zon med parkeringsförbud. 
Inom zon med förbud att parkera fordon är parkering helt förbjuden 
utom på särskilt anordnade parkeringsplatser (exempelvis i 
parkeringsrutor). 

 
 
Vi ber er respektera våra gemensamma regler och påminner också om att all parkering på 
uppfartsvägen är förbjuden enligt stämmobeslut 2015. Använd utdelade parkeringskort. 
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Byte av armaturer på garagetaken 

Under vecka 28 kommer samtliga armaturer på respektive garagetak att bytas. Vid arbetet 
kommer en skylift att användas. Av säkerhetsskäl får det inte stå några bilar parkerade på de 
4 platserna kring respektive lyktstolpe när arbete pågår. Information kommer att anslås i 
anslutning till garagetaken någon vecka innan arbetet påbörjas.  
 

Automatisk stängning av garageportar (G1 och G2) 

Årsstämman beslutade att portarna på G1 samt G2 ska förses med automatisk 
dörrstängning. Denna funktion kommer preliminärt att installeras under augusti. Portarna på 
G3 har sedan tidigare denna funktion.  
 

Bevattning av områdets gemensamma rabatter 

Ifall det blir en varm sommar kanske vattning av våra gemensamma rabatter bli nödvändig. 
Bor du i närheten av en rabatt och vattnar dina egna planteringar vore vi tacksamma om du 
även vattnar i våra gemensamma rabatter. Slang för bevattning ligger i rabatterna.  
 

Klippning av häckar som skymmer sikten 

Vi vill påminna samtliga medlemmar (främst i 60-området) att häckar som skymmer sikten 
måste klippas ner för att undvika olyckor. Mer information finns på Sollentuna kommuns 
hemsida: https://www.sollentuna.se/sv/bygga-bo--miljo/fliklank-bygga-bo--miljo/Klipp-hacken-
--du-kan-radda-liv/?id=10203 
Ni som har lyktstolpar i era häckar/planteringar ber vi att klippa rent runt dessa för att 
service/lampbyte ska kunna vara möjligt.  
 

Sommar- och semester tider – håll tjuven borta 

Tänk på att göra det svårt för tjuvarna om ni åker bort. Prata gärna med grannarna så att de 
vet när ni är borta och ni vet när de är borta. För tips på hur man kan förebygga inbrott, se  
t ex på www.sjobrisen.com under rubriken ”Att bo här” och ”Grannsamverkan”.  
 
Vill du ha löpande information om grannsamverkan anmäl ditt intresse till 
grannsamverkan@sjobrisen.com 
 

Faktura via e-post 

Vi vill påminna er, som betalar samfällighetsavgiften via faktura 2 gånger per år, att göra en 
insats för miljön och underlätta vår administration genom att få utskick av faktura via e-post. 
Anmälan om detta skickas till henry.eivarsson@sjobrisen.com. 
Tack på förhand! 

 

Med önskan om en riktigt skön sommar! 

Henry Eivarsson 
ordf. Sjöbrisens Samfällighetsförening 


