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Information från styrelsen för Gylleröds samfällighetsförening 
 

Snart är sommaren här och både för er som är åretruntboende här på Gylleröd och för er som 

har ert huvudsakliga boende på annat håll vill vi i styrelsen för vår samfällighetsförening 

informera om vad som är på gång i vårt område. 

Lekplatsen:  

Efter påpekande vid besiktningen av lekplatsen förra året skall gruset bytas, så att det 

uppfyller gällande regler för s.k. fallgrus. Offerter är på väg att inhämtas.  

Sprickor i den omgivande sargen och skavanker i lekredskapen ses över med ambitionen att 

de skall hålla för användning ännu ett tag. På sikt väntar dock kostnader för nya redskap, men 

vi kan då ansöka hos kommunen om ekonomiskt bidrag till nyanskaffningen.  

Soffan vid lekplatsen, liksom de båda vid den nedlagda lekplatsen, har tagits bort. De har stått 

här ända sedan området anlades för snart 50 år sedan och är illa åtgångna av tidens tand. Ny 

soffa till (den kvarvarande) lekplatsen kommer att anskaffas.  

Träd på lekplatsen och grönområdena:  

Pilarna på lekplatsen kommer att tas bort i samband med att vi byter grus där. Även de som 

fått stå kvar vid den gamla lekplatsen tas då bort. Det kan också bli aktuellt att åtgärda andra 

träd på de gemensamma ytorna som under årens lopp förvuxit sig så att de är till olägenhet där 

de står. 

Trafiksäkerheten: 

Apropå växter vill vi påminna om att häckar och annan växtlighet som skymmer kan innebära 

trafikfara. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att grenar från häckar, träd och annan 

vegetation inte tränger ut i gång- och cykelbanor, liksom i gator och trottoarer. Detsamma 

gäller för nedhängande trädgrenar, där det skall vara minst 2,5 m fri höjd (över gata gäller 

minst 4 m fri höjd). 

Dessutom en påminnelse som ni känner igen från i fjol om trafiksäkerheten och 

framkomligheten på vårt område:  

Särskilt på sommaren blir vi många fler som rör oss på Gylleröds gator och gång- och 

cykelbanor. För att minska risken för olyckor – tillbud har förekommit – är det därför viktigt 

att gatorna inte används som gästparkering. Se alltså till att era bilburna besökare ställer 

bilarna antingen på garageuppfarterna eller på gästparkeringen uppe vid infarten till vårt 

område (naturligtvis med undantag för rörelsehindrade, hantverkare, leverantörer och 

liknande)! 

Trevlig sommar! 

Styrelsen 


