Klipp dina häckar, träd
m.m.!
Du kan rädda liv!
Hej,
Detta är en information från styrelsen till
alla fastighetsägare/medlemmar i Ekekullens
samfällighetsförening.
Informationen på denna sida och baksidan
av dokumentet belyser det ansvar som vi alla
fastighetsägare i föreningen har avseende att
alltid i tid beskära och klippa växtlighet
utmed våra fastigheters gränser och som
växer ut från dessa emot vårt samfällda
vägområde/väg.
Läs igenom detta dokument och beskär samt
klipp växtligheten på din tomt enligt
informationen innan det går så långt att den
kan utgöra en fara för trafiksäkerheten.
Tänk också på att växtligheten inte får
skymma gatlampor eller försvåra underhåll av
lyktstolpar och elskåp m.m.

Plan- och bygglagen 8 kap 15 §:

"En tomt skall hållas i vårdat skick och
skötas så att risken för olycksfall
begränsas och betydande olägenheter för
omgivningen och förtrafiken inte
uppkommer.”
Läs mer om detta och vad som i
övrigt gäller för oss alla i Ekekullens
samfällighet på vår hemsida:
www.ekekullsvägen.se
Klicka där på fliken "Bra att veta".

V.G vänd: På baksidan av detta
informationsblad finner du tydliga
instruktioner för var och hur beskärning,
klippning skall göras. -- läs på baksidan -->
Har du frågor om detta vänligen kontakta
föreningens styrelse på mailadress:
ekekullens.samfallighet@gmail.com

Klipp dina häckar,
träd m.m.!

Du kan rädda liv!

Det här gäller dig
som har en hörntomt

Grönskan skymmer sikten

Det här gäller dig
som har en hörntomt

Det är härligt när det grönskar och växer i naturen.
Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda.
Det finns risk att buskar och träd på din tomt växer
för högt och därmed skymmer sikten i trafiken.

Växtligheten inom den så kal�lade sikttriangeln får inte vara
högre än 80 centimeter över
gatuplanet, 10 meter åt vardera
hållet från korsningen.

Har du en gång- och cykelväg
utanför din tomt ska sikttriangeln (max 80 centimeter
hög) vara 5 meter inpå gångoch cykelvägen, men
10 meter utmed gatan.

Du kan rädda liv

Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten. Klipp växtligheten enligt figurerna här intill. Du kan rädda liv!

5 meter

Fastighetsägarens ansvar

10 meter

Som fastighetsägare är du enligt plan- och bygglagen
skyldig att sköta din tomt så att risken för olycksfall
begränsas. I värsta fall kan du ses som vållande till en
olycka om du inte har skött din växtlighet på rätt sätt.

10 meter

Det här gäller dig
som har utfart från
tomten på gatan

10 meter

Kungsbacka kommuns rekommendationer är att sikten bör
vara fri minst 2,5 meter från
gatan eller gångbanan, det vill
säga att maxhöjd på växtligheten är 80 centimeter i denna
triangel. Tänk på att smyga ut
med bilen när du kör ut – det
är du som kör som är ansvarig
om något skulle hända.

Gångbana
Det här gäller för dig
som har tomt intill
gatan
Om du har träd eller
buskar som växer ut över
gång- och körbanan
utanför din fastighet
gäller följande: över
gångbanan måste du
ta bort växtligheten
upp till 2,5 meter.
Över körbanan måste
du ta bort växtligheten
upp till 4,6 meter.

2,5 meter

Inom streckade
områden får din
häck vara högst
80 centimeter hög.

4,6 meter
2,5 meter

Gång- och cykelväg

Utfart
2,5 meter

