Information till Samfällighetens alla fastighetsägare i Stigtomta
- Vid årsstämman för Samfälligheten den 25 mars beslutades att årsavgiften för
2019 är oförändrad dvs. 800 kr/andel. OBS! Föreningen har bytt bank till
Handelsbanken och vi har nu BankGiro. Tillsammans med denna information följer
vår nya OCR-Faktura och avgiften betalas gärna snarast men senast 2019-04-30.
Denna OCR-Faktura upptar beloppet för angiven fastighet. För alla slag av
inbetalningar gäller att entydig Fakturanummer (OCR) /Referens nr måste anges.
Vid påminnelse tas påminnelseavgift ut med 200 kr.
- Samfällighetens hemsida. På vår hemsida www.stigtomtasamfallighetsforening.se
läggs information ut kring frågor som är av allmänt intresse för oss som bor i
Stigtomta. Här kan du också se föreningens stadgar, styrelsens sammansättning och
årsmötesprotokoll. Du kan också använda hemsidan för meddelanden till styrelsen.
- Häckhöjd Buskar, träd och växter kan lätt bli en trafikfara med för stor tillväxt. Enkla
åtgärder kan rädda liv eller undvika skador. Den växtlighet som hör till
tomtmarken ska hållas innanför tomtgräns. I annat fall inkräktar den på utrymmet
som är avsett för gång- eller biltrafik. Här nedan följer några anvisningar som du kan
använda som guide:
- Utfart mot gata. Vid utfarten ser du till att dina växter inte är högre än 80
centimeter. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
- Hörntomt. Ligger din tomt intill en gång- och cykelväg eller gata låter du dina växter
inte växa högre än 80 centimeter på en sträcka av minst 10 meter åt vardera hållet.
- Tomt intill gata. Häck och buskar får växa inom eget tomtområde. Om du har
buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ser du till att det finns
fri höjd för trafikanterna. Träd och buskar får ej skymma skyltar eller belysning.
Ytterligare information för dig finns att läsa på Nyköpings kommuns hemsida
www.nykoping.se under rubriken ”Fri sikt - klipp häcken”

- Tippen i Stigtomta sköts av Nyköpings kommun. Öppettider är 1 april – 30 nov.
Det som får tippas där är trädgårdsavfall såsom löv, ris, gräs och små mängder
jord. Annat material (grovavfall, farligt avfall, betong, trä och andra rester vid
byggnation) får under inga omständigheter lämnas vid Stigtomtatippen Detta ska
lämnas på plats som får ta emot detta såsom Björshults sopstation, alt. till vår egen
återvinningscentral Öppettider onsdagar ojämna veckor kl. 14- 19. Tippen kan
dessvärre bli stängd om den används på ett felaktigt sätt. Det är alltså i vårt eget
intresse att använda tippen enligt anvisningar för att kunna behålla den.
- Återvinningsstationen är en stor tillgång där vi sorterat kan slänga rester från
det vi inköpt och använt. Rätt slängt så går återvinningen smidigt. Utanför avsedda
containrar så måste någon annan plocka reda på det som du har slängt på fel ställe.
- Hundlatriner finns till ett stort antal i samhället. Antalet hundlatriner som sköts
av Samfällighetsföreningen är 17 st. och dessa töms regelbundet var 14:e dag. För
allas trivsel – och för att ha trevliga gångstråk - så hoppas vi att också du tar ditt
ansvar och hjälper till med att hålla rent. Se till att alla i familjen har kännedom om
hur vi får det att fungera.
- Hastigheten på våra gator i Stigtomta är satt till max 30 km/tim förutom på
genomfartslederna. Anledningen är förstås att uppnå en så hög säkerhet som möjligt
och vi uppmanar därför till en större förståelse för vad som gäller i samhället.
- Vid parkering av fordon på gatan så gäller 24-timmarsregeln. Dvs. Fordon som
är uppställda längre tid riskerar att få böter vilket ombesörjs av Nyköpings kommun.
- Utnyttjande av ”allmänningar”: Allmänningar är kommunal mark som inte får
användas som upplags-/uppställningsplats för bilar, husvagnar, husbilar, vedförråd,
båtar, kärror mm.
- Adressen på våra fastigheter är i de flesta fall relaterade till ett gatunamn och ett
nummer. För att hitta rätt adress för såväl utryckningsfordon som andra så är det
önskvärt att gatuadressens nummer finns uppsatt och syns tydligt på fastigheten.
Vi ser fram emot att du hjälper oss att hålla Stigtomta som ett inbjudande samhälle
att komma till och att bo tryggt och säkert i.

Sätt gärna upp den här informationen väl synlig därhemma.
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