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Uppfrächning av området

Styrelsen har beslutat att göra en uppfrächning av området genom att ta bort en del gamla buskar 
och träd samt en viss återplantering. Arbete är beställt av en entrepenör som kommer att utföra 
arbetet löpande under året.

Uppmaning att parkera bilen i garagen

Styrelsen vill återigen uppmana samtliga boende att parkera bilen i garaget när den inte används. 
Många hushåll inom området har mer än en bil och många tar även hem företagsbilar och för att vi 
ska slippa ha bilar parkerade där det inte är tillåtet, på gräsytor och inne på gårdarna, så måste 
vi alla hjälpas åt. Om alla använder garaget till vad det är avsett för så kommer belastningen på 
parkeringen att minska. Vi ser att många garage är tomma eller fulla med annat och används som 
förråd till cyklar, möbler mm, och att bilarna står på parkeringen i stället. Om det är fullt på 
parkeringen och ni tvingas att parkera någon annan stans så är det tillåtet att parkera utefter 
Vitkålsgatan!

Enligt en utredning som samfälligheten tidigare gjort gäller följande:

Uppsala Brandförsvar anser att det på en uppställningsplats i radgarage får finnas:

 Ett motordrivet fordon.
 4 stycken däck.
 Produkter för drift och underhåll av fordonet, i begränsad mängd.
 Spolarvätska om maximalt 5 liter.

Garageplatsen får ej användas för att förvara t.ex. möbler, kartonger mm. Garageplatsen får ej heller
användas som mekplats eller för annan verksamhet än som uppställning för fordon.

Extra bensin får endast förvaras i reservdunk i fordonet. Brandfarliga gaser så som gasol och 
acetylen får inte förvaras i gemensamhetsgarage.

Styrelsen för samfälligheten Betan-Vitkålen har beslutat att ovanstående riktlinjer skall följas i 
samfällighetens gemensamhetsgarage. Om regler inte följs riskerar man att bli av med garaget. 
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