
Regler	  för	  bilkörning	  och	  parkering	  	  
inom	  kvarteret	  Timjanen	  
(antagna	  1997)	  

1.	  Inledning	  

Inom	  kvarteret	  Timjanen	  finns	  86	  tomter	  med	  bostadshus.	  Övrig	  mark	  

med	  gemensamma	  anläggningar	  förvaltas	  av	  Anläggningssamfällighet-‐
en	  Timjanen,	  där	  samtliga	  husägare	  är	  medlemmar.	  Alla	  medlemmar	  
delar	  ansvaret	  för	  trivseln	  inom	  kvarteret.	  Ansvaret	  gäller	  också	  att	  

inga	  olyckor	  sker	  och	  att	  det	  inte	  uppstår	  skador	  på	  samfällighetens	  
egendom.	  Gräsytor,	  vägar,	  parkeringsplatser	  och	  garage	  utgör	  viktiga	  
gemensamhetsanläggningar.	  

Anläggningssamfälligheten	  Timjanens	  styrelse	  vill	  med	  denna	  skrift	  

lyfta	  fram	  det	  ansvar	  som	  alla	  medlemmar	  i	  samfälligheten	  har	  när	  det	  
gäller	  biltrafik	  och	  parkering	  inom	  kvarteret.	  Styrelsen	  anser	  att	  de	  
uppsatta	  reglerna	  är	  väl	  motiverade	  och	  vädjar	  till	  alla	  Timjansbor	  att	  

respektera	  dem.	  

2.	  Garage	  och	  parkeringsplatser	  

Garagen	  och	  parkeringsplatserna	  vid	  infarterna	  till	  kvarteret	  utgör	  de	  
anläggningar	  som	  är	  avsedda	  för	  parkering	  av	  bilar	  och	  släpfordon.	  
Parkering	  skall	  ske	  på	  de	  ytor	  som	  är	  avsedda	  för	  detta	  (se	  bilaga	  

[bilagan	  har	  utelämnats	  här]).	  Parkering	  får	  inte	  ske	  på	  tillfartsvägarna.	  

3.	  Säckgator	  

Det	  finns	  två	  s.k.	  säckgator	  med	  vändplaner	  inom	  kvarteret,	  en	  i	  norra	  
delen	  och	  en	  i	  södra	  delen.	  Gatorna	  är	  avsedda	  enbart	  för	  tillfartstrafik.	  
Bilar	  måste	  köras	  i	  mycket	  låg	  fart.	  Tänk	  på	  att	  sikten	  är	  dålig	  och	  att	  

lekande	  barn	  kan	  springa	  ut	  på	  gatan	  när	  Du	  minst	  anar	  det!	  

Parkering	  på	  säckgatorna	  är	  inte	  tillåten.	  Observera	  att	  detta	  även	  
gäller	  vändplanerna.	  Orsaken	  är	  att	  parkerade	  bilar	  utgör	  hinder	  för	  
utryckningsfordon	  (ambulans,	  brandkår	  etc.)	  som	  alltid	  måste	  kunna	  ta	  

sig	  fram	  och	  även	  vända	  obehindrat.	  Kort	  uppställning	  av	  bilar	  för	  av-‐	  
och	  påstigning	  samt	  i-‐	  och	  urlastning	  är	  tillåten.	  



4.	  Gång-‐	  och	  cykelvägar	  

Gång-‐	  och	  cykelvägarna	  inom	  kvarteret	  är	  avsedda	  enbart	  för	  gång-‐	  
och	  cykeltrafik.	  De	  är	  smala	  och	  vekt	  byggda	  och	  tar	  skada	  av	  biltrafik.	  
Även	  elkablar	  och	  rörledningar	  under	  gång-‐	  och	  cykelvägarna	  kan	  ta	  

skada	  med	  stora	  reparationskostnader	  som	  följd.	  

Bilkörning	  på	  gång-‐	  och	  cykelvägarna	  får	  bara	  ske	  vid	  i-‐	  och	  urlastning	  
av	  tyngre	  gods	  samt	  vid	  transport	  av	  sjuka	  eller	  rörelsehindrade	  
personer.	  Om	  Du	  måste	  köra,	  kör	  sakta!	  Sikten	  är	  dålig	  och	  

manöverutrymmet	  är	  obefintligt.	  

5.	  Gräsytor	  

Bilkörning	  och	  parkering	  på	  samfällighetens	  gräsytor	  är	  inte	  tillåten.	  
Bilkörning	  skadar	  gräsytorna	  och	  kan	  också	  skada	  rörledningar	  som	  är	  
förlagda	  under	  dem.	  Gräsytorna	  är	  heller	  inte	  avsedda	  för	  uppställning	  

av	  husvagnar,	  släpkärror	  eller	  annan	  privat	  egendom.	  

Ovanstående	  regler	  är	  fastställda	  av	  styrelsen	  för	  Anläggnings-‐
samfälligheten	  Timjanen	  den	  21	  september	  1997.	  


