Ekås Samfällighetsförenings Höstbrev 2020

Hälsar er välkomna till höstens informationsbrev där vi i styrelsen vill informera om de frågor som vi
arbetar med och även behöver er hjälp med. Känn er alltid välkomna att kontakta oss! Enklast nås vi
via vår hemsida, www.palta.se – Samfällighetsföreningen – Kontakt. Där finns även namnen på
samtliga i styrelsen och våra ansvarsområden.
Passar också på att hälsa nyinflyttade varmt välkomna till vårt fina område och hoppas att ni kommer
att trivas!
Vår målsättning är att försöka hålla vår hemsida levande med löpande information om vad vi för
tillfället arbetar med i styrelsen. Där kommer vi också att lägga ut datum för kommande
underhållsdagar.

Underhållsdag 17 oktober
På grund av rådande omständigheter ställde vi in vårens underhållsdag, men höstens underhållsdag
blir lördagen den 17 oktober kl. 10. Kallelse finns på www.palta.se – Samfällighetsföreningen –
Aktuellt och sätts upp på våra anslagstavlor. Varmt välkomna!
En vädjan - ber er att inte överfylla containrarna så att de inte går att stänga. Det innebär en
merkostnad för oss om allt inte kan tas med vid en körning när containrarna hämtas.

Hastigheten på våra vägar
Det som just nu är väldigt aktuellt är den höga hastigheten på våra vägar. Vi behöver börja med oss
själva, påminna våra ungdomar och sedan var och en hjälpas åt med att påminna den yrkestrafik som
kör i vårt område med leveranser till våra fastigheter. Om vi inte kan få ner farten på det här sättet
känner vi oss nödgade att se över andra åtgärder som t.ex. fler farthinder av olika slag som medför
ganska stora kostnader för oss alla.

Viktig uppmaning angående parkering på våra gator.
Vi har under senaste tiden fått många påpekanden om hur vi parkerar på våra gator i området.
Korttidsparkering från besökare har övergått i långtidsparkering bland de boende och placering av
diverse fordon/släpkärror på gatorna. Vi vill klargöra att dessa skymmer sikten och riskerar olyckor då
vi har barn som rör sig i området. Dessutom blockerar fordonen gatorna så att det blir svårt att ta sig
fram. Vi hoppas att alla kan hjälpas åt med detta och parkera med förnuft. Gäster och
besöksparkering har vi och det går att parkera ansvarsfullt, men långtidsparkering längs gatorna och
parkering i korsningar är ett problem. Om inte detta efterföljs kommer vi bli tvungna att införa
tidsbegränsad parkering i området med bevakning och reprimand som påföljd.

Anmälan till Grannsamverkan
Under en längre tid har det varit lite stökigt i vårt område nattetid. Debatten om grannsamverkan har
varit vilande en stund och vi vill återigen blåsa liv i den. Att vara med i organisationen
Grannsamverkan kräver dock en del av oss som förening. Vi kommer behöva ett antal
kontaktpersoner och dessa skall vara utspridda på de drygt 170 fastigheter som finns i området.
När/om detta är löst kommer vi få tillgång till allt material från Grannsamverkan såsom skyltar och
information om hur vi gör vårt område säkrare. Vi får också en direkt ingång till polisen med
månadsbaserade rapporter och statistik på kriminell aktivitet över just vårt område. Det finns redan
ett flertal personer som är intresserade över att hålla Palta tryggt men vi behöver fler. Om intresse
finns maila Roger Lindström på tmc@telia.com

Parkslide i vårt område
Det finns parkslide i vårt område som har tagit fäste. Parkslide kan komma med jordlast som man
beställt hem och är väldigt invasivt. Vi ber er därför att vara extra uppmärksamma när ni beställer
hem jord till trädgårdarna. Parkslide är inget man önskar i området då det påverkar vegetationen,
och ännu värre, kan påverka det ekonomiska värdet på fastigheten vid en eventuell försäljning.
Styrelsen jobbar nu med att försöka få bort det där det finns på våra gemensamma ytor och hoppas
att detta inte sprider sig vidare. Detta kommer ske väldigt långsiktigt då det tar flera år att beständigt
ta bort ett bestånd.
Mer information kommer om hur vi gemensamt kan arbeta för att bli av med parksliden, men vi ber
er att se över era trädgårdar.
För mer information om parkslide som art, se Naturvårdsverkets artikel på ämnet
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasivaframmande-arter/Arter-som-inte-ar-EU-reglerade/Parkslide/

Klipp häcken – du kan rädda liv
VI har uppdaterat informationen på vår hemsida, www.palta.se , när det gäller regler kring
växtligheten på varje fastighet och framför allt den som är placerad vid tomtgränsen mot våra vägar.
Allt för att se över säkerheten i vårt område. Vi är alla skyldiga att följa plan- & bygglagen och det är
fastighetsägarens ansvar, inte samfällighetens, om det värsta skulle hända. Informationen är hämtad
från Kungsbacka kommuns hemsida, www.kungsbacka.se
Broschyren finns på www.palta.se – Samfällighetsföreningen - Information
För er som inte har tillgång till dator vänligen hör av er till styrelsen så ordnar vi med broschyren till
er.

Hoppas att vi ses den 17 oktober!
Styrelsen gm
Anna-Karin Palmberg / ordförande

