Nyhetsbrev april 2022
Nu är våren på väg till vackra Skärgårdsstad och solen värmer. Styrelsen börjar avsluta
vinterns projekt och planeringen är i full gång för vår och sommaren.
Vårstädning
Vi välkomnar alla till vårens städdag lördag den 23 april kl. 10. Vi städar bort vintern och
förbereder Skärgårdsstad för sommaren. Kan man inte deltaga är ett frivilligt bidrag
välkommet. Kallelse kommer i era brevlådor.
Valborg
Vår trivselförening ViTrivs är nedlagd vilket innebär att det inte finns någon förening som
kan ta hand om arrangemanget valborg. Finns det någon annan förening eller klass som är
intresserade är ni välkomna att höra av er.
Högen vid gläntans väg kommer inte vara tillgänglig för boendes ris utan vi hänvisar till
Brännbackens återvinning.
NU SÖKER VI SOMARJOBBARE!
Söker du sommarjobb i din närmiljö? Nu har du chansen att få Skärgårdsstads mest
uppskattade arbete: Skärgårdsstads grönområdes fixare.
Ditt arbete kommer bestå av att köra åkgräsklippare, trimma gräs, beskära mindre träd,
använda lie och mycket annat som innebär att göra fint i Skärgårdsstad
Din uppdragsgivare är Styrelsen i Skärgårdsstad och du får utbildning, instruktioner och ett
arbetsschema.
Vi söker dig som är 18 år eller äldre och kan arbeta direkt efter skolavslutningen. Du får en
timlön inklusive semesterersättning och du arbetar 25 timmar i veckan.
Välkommen med din ansökan till styrelsen@skargardsstad.se snarast möjligt.
Årsstämma 2022
Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförenings årsstämma i Runökursgård onsdag
den 27 april kl. 18.00. Registrering av deltagare sker mellan 17.00-17.45
Kallelse med årsredovisning har delats ut till samtliga boende under vecka 14.
P-tillstånd 2 per hushålls sitter fastklistrade på första sidan av kallelsen.
Är du intresserad av att delta i styrelsens arbete?
Vill du arbeta i styrelsen eller känner du någon annan som skulle kunna vara intresserad
kontakta gärna valberedningen för ytterligare information. valberedningen@skargardsstad.se
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Parkerings policy
Inledning
Det råder ett totalt parkeringsförbud på Skärgårdsstads vägnät och mark sedan 1990 och då
efterlevnaden inte är god längre har vi upprättat en ny Parkeringspolicy. Dessa regler är
framtagna i beaktande av framkomlighet och trafiksäkerhet samt efter synpunkter från
räddningstjänst, sop- och snöröjnings-entreprenörer. De nya reglerna kommer att gälla från
och med 2022-04-01.
Med vänlig hälsning
Styrelsen Skärgårdsstads Samfällighetsförening
Parkeringspolicys Skärgårdsstad
Parkeringsförbud gäller generellt i Skärgårdsstad på vårt vägnät och mark. Parkering är
tillåten utanför villatomter med P-skiva i 4 timmar mellan kl. 08 till 24, P-förbud råder alla
dagar 24–08.
P-förbud gäller vändplaner och utfarter och ett område om 5 meter på vardera sidan om
utfarter. Parkering vid bad och hamn finns på anvisade platser och det krävs ett giltigt
parkeringstillstånd för att parkera här. För övervakning av att parkeringsreglerna efterföljs har
vi engagerat Parkeringsservice Svenska AB tel. växel: 0771-77 11 00. Övervakning sker hela
året.
Vid speciella tillfällen kan man be om särskilt tillstånd att parkera längs med tomtgräns, dock
ej vändplaner och framför in- och utfarter eller inom ett område om 5 meter på vardera sida
in- och utfart.
Parkeringsskiva, P-skiva
Skyltar vid Skärgårdsstads infarter talar om när parkeringsskiva ska användas. Den placeras
innanför vindrutan så att den lätt kan läsas av utifrån. På skivans baksida kan du läsa de regler
som gäller. Ta som vana att alltid titta på skyltar som visar när parkeringsskiva ska användas.
Har du inte någon parkeringsskiva så går det även bra att skriva ankomsttiden på en vanlig
papperslapp och lämna den väl synlig i rutan.
Det här gäller för parkeringsskivan:
• Placeras synlig på vänster sida i framrutan.
• Parkeringsskivan gäller för den tid som skyltas på varje parkering.
• Avrunda till närmaste hel eller halvtimme.
• Parkeringsskivan får inte ändras under pågående parkering.
• Bara en parkeringsskiva i taget får användas.

