
 

Västra Mariedals 

Samfällighetsförening 

 Asfaltering 

 2020-07-17 

  
    

 

    

Organisationsnummer: Bankgiro: E-post: Hemsida: 

716409-6559 230-6330 styrelsen@vastramariedal.se www.vastramariedal.se 

 

Information gällande asfaltering av infart 

Rattgatan, garage och carport. 
Vecka 33 kommer Peab att påbörja förarbetet inför asfalteringen som 

kommer ske vecka 34. Det som ska asfalteras är Rattgatans infart mellan 

garagen, parkeringsplatserna samt inne i garage och carports.  

För dig som har ditt garage med infart från Rattgatan innebär detta att: 

 Garageporten måste vara upplåst, från och med söndag den 9 

augusti. 

 Garaget måste vara helt tömt, inga fordon eller andra saker får finnas 

i garaget. Sopa även ur garaget. Garaget måste vara tömt senast 

söndag den 9 augusti.  

För dig som har din carport med infart Rattgatan innebär detta att:  

 Carporten måste vara helt tömd, inga fordon eller andra saker får 

finnas i carporten. Sopa även ur carporten. Carporten måste vara 

tömd senast söndag den 9 augusti. 

Under vecka 34 kommer infarten från Rattgatan vara helt avstängd och det 

kommer vara parkeringsförbud på parkeringsplatserna. Detta innebär att 

ingen bil-, cykel, eller gångtrafik kommer kunna köra in eller ut via infarten, 

och inga fordon kommer kunna parkeras på parkeringsplatserna. 
 

Under denna period behöver du som har garage på Tegelbruksvägen 

därför: 

 Ställa in ditt fordon i ditt garage när fordonet är hemma. Övriga 

parkeringsplatser behövs till de som vanligtvis parkerar på Rattgatan.  

Parkering sker i första hand på Tegelbruksvägens parkeringar men styrelsen 

kommer under tiden som Rattgatan och parkeringar är avstängda ha 

överseende med att boende på Rattgatan parkerar på sin uppfart eller 

gräsmatta, så länge fordonet framförs i gånghastighet (det är en hastighet 
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av max 7 km/h) i området. Kom ihåg att barnen i vårt område är vana vid 

att kunna leka obehindrat utan att behöva tänka på biltrafik och att du som 

förare bär ansvar för att barn inte blir påkörda!  

Observera att det inte är tillåtet att parkera på vägarna i området eller på 

vändplatserna då det blockerar framkomligheten för exempelvis 

räddningsfordon. 
 

Då det är sophämtning och trädgårdsavfallshämtning under vecka 34 

kommer du som är boende på Rattgatan få gå med dina kärl till Taxiplan 3 

för att få dem tömda.  
 

På hemsidan och facebook-sidan Västra Mariedals Samfällighet kommer 

information att läggas upp löpande. 

Frågor? Kontakta styrelsen via styrelsen@vastramariedal.se, lägg en lapp i 

brevlådan vid styrelserummet (Taxiplan 2) eller uppsök närmaste 

styrelsemedlem.  
 

Hälsningar Styrelsen  

Avstängt 
område 

Taxiplan 3 

Bilden visar avstängt område 
samt var Taxiplan 3 är. 


