
 

KVARTERSBLADET nr 1/2011 
 

 
Aktuell information till boende i Skärsliparens Samfällighetsförening från styrelsen 

Hemsida:  www.skärsliparen.nu 
 

Hej medlemmar!  
Nu är vi inne i den ljuvliga grönskande 
sommartiden med hägrande sommarlov och 
semestrar för många av oss. 
 
En träd- och buskridå mellan Visbyleden och 
Skogslundsvägen skulle minska trafikbruset på 
Terra Nova. Styrelsen har tagit fram en skrivelse 
med ett sådant förslag som kommer skickas in 
till berörda myndigheter. Skrivelsen finns 
tillgänglig på hemsidans anslagstavla.   
 
Bilparkering är inte tillåtet på våra gräs- eller 
gångbanor. Endast under i- och urlastning tillåts 
du att ha din bil där!  
Eftersom parkeringsplatser är en bristvara i 
området får inte avställda fordon ställas upp för 
långtidsuppställning på parkeringsplatser eller 
carportsplatser inom området. Det är även en 
förebyggande åtgärd att inte tillåta detta, 
långtidsuppställda fordon har en benägenhet att 
dra till sig brottslighet och vandalism. 
 
Bilkörning inom området bör vi undvika så 
långt som det är möjligt. Vi bor nära inpå 
varandra vilket gör att det är extra viktigt med 
hänsynstagande. Området blir så mycket 
trivsammare om vi slipper bilar och andra 
fordon inom området så långt som det är 
möjligt. 
 
Vårens ”fixardag” hade god anslutning och det 
blev mycket gjort för vår allas trevnad. Tack till 
er alla! 
 
Träd har sågats ner av nödvändiga skäl och att 
fräsa bort dess stubbar står på höstens agenda. 
 
Gångstigar har asfalterats under våren. Dessa 
var tidigare belagda med betongplattor. Med 
asfalt blir gångstigarna jämnare och 
snöröjningen av dem förenklas.  

Förskottsbetalningar av icke fakturerade 
månadsavgifter kommer inte att accepteras 
framöver.  
Föreningen ska inte ta på sig ett ansvar som 
innebär att agera ”bank” och tillhandahålla 
betalningskonto för föreningens medlemmar. 
 
Förskottsbetalningar av icke fakturerade 
perioder kommer framöver att återbetalas. 
Eventuella avgifter för återbetalningar får 
respektive medlem stå för. 
 
Förskottsbetalningar av icke fakturerade 
perioder gör det även svårt att hantera situationer 
som att Styrelsen beslutar om avgiftsfri månad 
eller om månadsavgiften behöver ändras under 
året. 
 
En av föreningens stegar har varit försvunnen 
en längre tid. Det är den korta delen till den 
utskjutbara långstegen som någon har långlånat. 
Återlämna stegen snarast till föreningens 
redskapsbod. 
 
Rengöring av sopkärl kommer framöver att 
genomföras två gånger per år. Det kommer att 
göras under maj/juni respektive 
september/oktober av firman Special 
Rengöringar.  
 
Vår sopsortering har fungerat betydligt bättre 
den senaste tiden. Det är kanon, både för vår 
ekonomi och för vår miljö. Nu gäller det att vi 
fortsätter sortera lika bra, för att på så sätt hålla 
våra kostnader nere för sophanteringen. 
 
På vår hemsida www.skarsliparen.nu finns 
aktuell information om vad som händer i 
området och annat som har med området att 
göra. Bl.a. kan man hitta information och regler 
för vad som gäller vid ombyggnad inom området 
samt de ordningsregler som vi tillsammans har 
beslutat om skall gälla för området. 

 
 

Vi önskar er alla en glad midsommar och en härligt skön och avkopplade sommar 
Styrelsen 
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