Information till Samfällighetens alla fastighetsägare i Stigtomta
Uppställning av fordon och andra saker utanför den egna tomten
Samfällighetsföreningen har uppmärksammat att det blivit allt vanligare att fordon (såväl egna som
företagsbilar) parkeras i strid med gällande regler. Vi vill därför påminna alla fastighetsägare om att följande
parkeringsbestämmelser gäller:
1/ Fordon får ställas på gatan max 24 timmar i sträck. Därefter ska fordonet flyttas. I händelse av
överträdelse kan p-böter utställas. Nyköpings kommun ansvarar för utfärdandet av böter.
2/ Fordon av olika slag får inte uppställas på allmän mark (till exempel direkt utanför den egna
tomten). Även här gäller risk för bötfällning. Nyköpings kommun ansvarar också för detta.
3/ Det har också blivit vanligare att andra saker såsom studsmattor, jordupplag med mera placeras
utanför den egna tomten inte bara tillfälligt utan mer permanent. Samma sak gäller här att den
allmänna marken inte är en uppställningsyta utöver den egna tomten.
Skötseln av våra gator och grönytor kan hindras om fordon står uppställda på felaktigt sätt. Den kommande
vinterns snöröjning måste underlättas på bästa sätt. Då det gäller grönytorna är dessa inte uppbyggda för
fordonstrafik och riskerar därför att bli sönderkörda. Otjänlig väderlek kan bidra till att skadorna blir än värre.
Vi ber därför alla fastighetsägare att respektera gällande regler och placera fordon på tillbörligt sätt och i
första hand inne på den egna tomten. Vi är medvetna om att det i delar av samhället är mycket smala gator
och att svårigheter därför kan uppstå. Samfälligheten har begärt att få fler parkeringsytor uppförda men har
inte nått framgång i den frågan.
Häckar breder ut sig
Häckar växer såväl på höjden som på bredden. Vissa tomtavgränsningar mot allmänhetsytor (gator, gång-och
cykelvägar samt grönytor) har genom åren fått oroväckande lutningar och behöver justeras. Häckarna ska
hållas klippta inom ramen för den egna tomten. All växtlighet utanför tomt ska klippas bort. Höjden på häckar
ska särskilt beaktas i närheten av vägkrökar och vägkorsningar. Särskilda anvisningar på rekommenderade
höjder finns på vår hemsida. I vissa fall påverkar det även kommande skötsel- och asfalteringsarbeten.

Trädgårdsavfall
Löv, gräs, kvistar, grenar och annat organiskt material som blir rester på våra tomter ska lämnas vid
trädgårdstippen i samhället. Vi har tyvärr alltför många ”privata” tippar som inte är avsedda för det ändamålet.
Det är alltså självpåtagna ställen för att slänga avfall. Samfälligheten uppmanar därför alla till att använda den
kommunala tippen i alla sammanhang för allt trädgårdsavfall. Skräp såsom plastsäckar eller andra typer av
emballage läggs i tunnorna som finns på platsen.

Grus till halkbekämpning
Samfälligheten har ett upplag med grus till halkbekämpning vilken är placerad intill parkeringen vid ICA. Där
hämtar vår entreprenör det grus som behövs. I enstaka fall är det ok att hämta en hink med grus för eget bruk
vid fastigheten.
Styrelsen arbetar kontinuerligt med att försöka få trafikföring och annan skötsel (till exempel grönytor
och skogsvård) att fungera på bästa sätt. Vi hoppas på er medverkan för att den ambitionen ska lyckas
och bli ännu bättre.
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