














Varberg :2008-02-20

Till Styrelsen för Södra Näs & Nygårds vägförening

MOTION ANGÅENDE TRAFIK PÅ CYKELBANA/GÅNGV ÄG.

Det förekommer livlig trafik under sommaren på Slättmarksvägen till
Nabbevägen som är en gång- och cykelväg. Trafiken består dock inte endast av
cyklister och gående utan även av bilister som gärna tar denna väg till sina
stugor.
Mitt förslag är att lägga stora stenar på gång- och cykelvägen för att komma
tillrätta med detta då det enligt lag ej är tillåtet att köra bil på cykel- och
gångvägar.

Med vänlig hälsning
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Pierre Zevenwacht
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'rm qyn+~ell Hir Siidn! :'\~i~och 'iygårds YägfÖreuing

'\lotion

\i bu om att fÖreningen återinfÖr elleT verkställer följande om det furtfHandc' gäller:

1. Vi Önskf1r att man återigen använder sig ay tidigare regel/kutym/hänsyn aH mot
grannar inte ha vhtlighet hÖgre än 180 cm utmed tomtgräns.

2. Ej h(>ller ha hÖgre träd på tomt än vad husets böjd är, om inte överenskommelse
med ev. berörda grannar gäller. Extra vikt ges om dessa träd/buskar skymmer
grannars havsutsikt eller skuggar grannes uteplats.

Detta gäller idag j stora dda av Apelviken och gällde bä,· då Fön~ningellS naum Val"

Södra Näs stugägarförening.

Vi är medvetna om aH vi sommargäster just sommargäster, men vi återkommer till våra
stugor i bopp om atl få ta del av lugnet, solen och allt vad havet kan erbjuda.

På hemsidall står föl.i3IH:JC om medlemman ansvar:

"J.'I1edJemmal'nas ansvar
Varje fastighetsägare har skyldighet att hålla efter grenar, häckar och buskage som hindrar
silaen eller på annat sätt utgör en trafikfara. Denna skyldighet gäller även grenar som växer
över vägbanan upp till en höjd av 4,5 meter.

Om €n.j(JSlighetsägare upptäcker brister i det löpande underhållet ärföreningen rackSCIIl1()171
detta snarast arunälas rillföreningen "

Vi motionerar alltså om att :fö\iande ansvar även borde gälla mmed TOmtgräns, för an undvika
tråkigheter. Det är inte försvarligt att medvetet skymma granriSJ och ge dem skugg2 i stället
för so1. Se bif bilclexempeL

Verdigen med en .'OlD!' önskan om Er! SIÖd.

FomiUen Gunnarsson och UUo Hjelmgren Marbovägen) O& jOo - Södra IJäs
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