Sommarstaden – bilparkering och annan trafikinfo

Parkeringsplatser för medlemmar och gäster.
Parkering för sommarstadens medlemmar och deras gäster finns i områdets norra och södra delar.
Utrymmet i norr är begränsat men i södra delen finns ett relativt stort antal parkeringsplatser
tillgängliga.
Parkeringsplatserna är numrerade men dessa nummer har ingen betydelse utan man ställer sig på
ledig plats.
Det finns inte lika många parkeringsplatser som det finns kolonilotter, men alla medlemmar är sällan
på plats samtidigt. Bra om du ställer bilen hemma och cyklar eller går till Sommarstaden!
Midsommarhelgen samt vecka 29, Östersjöfestivalen, är de tider på säsongen då trycket på
parkeringen är som störst. Kan man ta sig till Sommarstaden på annat sätt då, är det bra!
Utöver de anvisade numrerade platserna finns möjlighet att parkera på östra sidan av Kolleviksvägen,
från korsningen Vettekullavägen och ner mot Kollevik. Detta är en allmän parkering och delas med
badgäster mfl.

Bilkörning inne i Sommarstaden
Bilkörning inne i området skall undvikas, men det är tillåtet att använda bil som transportmedel för
tunga varor o dyl. Kör in, lasta av, kör ut.

Transport från parkeringen med vagn
Det finns två vagnar utplacerade båda finns inne på miljöstationen . Nyckel till hänglåsen är samma
som till toaletterna/miljöstationen. Du använder vagnen för att transportera varor från parkeringen
till stugan, sätter tillbaka vagnen och låser.

Andra fordon i området
Kommunens gräsklippare dyker upp minst en gång i veckan under säsongen för att klippa våra
gemensamma gräsmattor.
För hantverkare och entreprenörer som skall utföra arbeten åt kolonister gäller samma regler som
för medlemmar, kör in, lasta av, kör ut.
Anledningen till att inga bilar får vara parkerade inne på gångarna eller andra gemensamma ytor är
att det måste finnas fri väg för utryckningsfordon och gångtrafik.

Cykeltrafik
Cykeltrafik är tillåten inom Sommarstaden.
Cyklar skall i görligast mån parkeras inne på lotten.
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