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Uppdatering gällande asfaltering av Rattgatans 

infart, garage och carport 

Asfalteringen närmar sig och vi i styrelsen har några uppdateringar att meddela.  

Under vecka 33 kommer det, som tidigare meddelats, att förberedas inför 

asfaltering på det berörda området. Det har nu tillkommit grävningsarbeten som 

kommer utföras vilket försvårar framkomligheten ytterligare. Eventuellt behöver 

vi stänga av det berörda området redan vecka 33, något som vi inte kan ge 

besked om förrän vecka 33. Om det inte blir helt avstängt ber vi dig om att i 

största mån undvika att köra in via Rattgatan även under hela vecka 33, samt 

att ta hänsyn till de fordon och människor som utför arbetena.  

Detta innebär att du som har garage på Tegelbruksvägen behöver ställa in din 

bil i garaget när fordonet är på hemmaplan redan under vecka 33, för att frigöra 

så många parkeringar som är möjligt för de med garage/carport på Rattgatan.  

Vi har även haft kontakt med kommunen gällande parkering av fordon. Det är 

tillåtet att parkera längs med den ena sidan av Rattgatan (den sida som är mot 

vårt område) fram till att vårt område tar slut vid R 141, sedan gäller 

parkeringsförbud på resterande del av gatan samt på den motsatta sidan. Vi har 

även fått tillåtelse att ställa oss under kraftledningen i början av Rattgatan utan 

att någon riskerar att bli bötfälld. Observera att gällande trafikregler måste 

följas, exempelvis 10 meter från gatukorsning och parkeringsförbud i 

trekorsning.  

Som tidigare information har meddelat sker parkering i första hand på 

Tegelbruksvägens parkeringar, men styrelsen kommer ha överseende med att 

boende på Rattgatan parkerar på sin uppfart eller gräsmatta under tiden som 

arbetet pågår kring Rattgatans infart. Detta gäller både vecka 33 och 34. Vi vill 

återigen uppmärksamma att fordon som körs i området (inklusive mopeder) 

alltid ska hålla gångfartshastighet, en hastighet av max 7 km/h.  

Vi påminner ännu en gång om 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! 
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Observera att det inte är tillåtet att parkera på vägarna inne i området eller på 

vändplatserna då det blockerar framkomligheten för exempelvis 

räddningsfordon. 

Gällande sophämtningen av hushållssopor och trädgårdsavfall har vi fått 

bekräftat av kommunen att vår hänvisning till Taxiplan 3 (men även 4 och 5) är 

den som gäller. Hjälps åt med att ställa tunnorna så att de inte blockerar vägarna 

in i området, det försvårar för exempelvis både räddningstjänst och posten. 

Vid frågor kontakta styrelsen via styrelsen@vastramariedal.se eller sök upp 

närmsta styrelsemedlem. Information fortsätter att löpande läggas ut på 

hemsidan och facebook-sidan Västra Mariedals Samfällighet. Du kan också 

lämna din mailadress till styrelsen för eventuella mailutskick.  

Vi påminner om att garage och carport ska vara tömda, städade och upplåsta 

från och med söndag den 9:e augusti. Finns saker kvar i garage/carport och detta 

påverkar arbetet kommer alla extrakostnader att debiteras innehavaren. 

Skiljeväggar och nät kan eventuellt komma att tas bort för att asfalteringen ska 

kunna genomföras.  

Hälsningar Styrelsen  

 

Avstängt 

område 

Taxiplan 3 

Bilden visar avstängt område 

samt var Taxiplan 3 är. 


