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1. Motorfordonstrafik inom området är tillåten endast för lastning och lossning.
2. Det är krypkörning som gäller när man måste åka in i området.
3. Undvik att parkera på gräsytorna.
4. Det är inte tillåtet att tvätta bilen i området.
5. Garaget är till för den egna bilen och skall alltid vara låst.
6. Hundar får inte rastas inne i vårt område.
7. Katter skall hållas inomhus eller i koppel på den egna tomten.
8. Alla skall gemensamt vara aktsamma och värna om samfällighetens
planteringar, buskar, träd och dylikt.
9. Bilar med bensin- eller dieselvärmare måste stå ute när värmarna ska
användas, enligt brandförsvaret.
10. Eldning i braskaminer
Det har blivit vanligt med braskaminer som ger skön värme. Vedeldning i kamin blir lätt
störande för omgivningen. Det räcker att man eldar på fel sätt, för att förstöra luften för ett helt
område. Dessutom kan vissa väderlekar göra så att rökgaserna stannar kvar på för låg höjd i
området. Det medför mycket stora besvär för personer med astma och för allergiker.

Vallentuna kommun skriver följande på hemsidan när det gäller eldning i braskaminer:

”Rök kan vara störande och hälsofarligt
Det är framför allt i kommunens tätbebyggda delar, som det kan bli problem med vedeldning.
Problemen med rök och sot kan bli så störande att det betraktas som hälsofarligt. . . . . . . i
särskilt besvärliga fall kan eldning också helt förbjudas.”
”Trivseleldning
I tätorten bör braskaminer enbart användas för trivseleldning och inte som komplement till
befintligt uppvärmningssystem. Med trivseleldning menas eldning högst två gånger i veckan
under högst två-fyra timmar per tillfälle.



Elda bara när vädret tillåter, det vill säga när röken snabbt kan stiga uppåt och spridas.
Hänsyn måste alltid tas till närbelägna bostäder, vindriktning och andra
väderförhållanden.”

”Om man planerar mer omfattande eldning bör man välja en pelletskamin. Pelletskaminer har
effektivare förbränning och ger betydligt lägre utsläpp än braskaminer. Miljöenheten
bedömer att risken för att störa närboende är betydligt mindre med pelletskamin än med
braskamin/öppen spis.

”

