PARKERINGSPLADSEN & FÆRDSELSREGLER I HF:
Bestyrelsen har over tid bemærket, at vores parkeringsplads ved Oasen efterhånden dagligt er fyldt godt op
med biler, og især i weekender er den stort set fyldt helt op til randen. Hvilket i øvrigt bevirker, at nogle til
tider ikke overholder reglerne, herunder parkerer på vejene, eller hvor der er opslået skiltning med
parkering forbudt. Det er IKKE i orden!!
Parkering på vejene kan forhindre udrykningskøretøjer i at komme frem, forhindre udsigt/overblik og
besværliggøre den normale trafik, både gående, cyklende eller med bil.
Der er opslået parkeringsregler på pladsen, gældende for hele HF, som for en god orden skyld lige bliver
repeteret her:

Især har bestyrelsen bemærket, at gæster til haveforeningens medlemmer udviser en adfærd, som ikke er
acceptabelt, både med hensyn til parkering og færdsel på vejene herude. Vær venlig at oplyse jeres gæster
om vores regelsæt herude. Det er jeres ansvar som medlemmer af haveforeningen, at jeres gæster
respekterer vores regelsæt.

Og det er stadigvæk ikke forbudt at have sin egen parkeringsplads på sin egen parcel.
Især hvis man er den lykkelige ejer af 2 motorkøretøjer i familien, er det nok på sin plads at etablere en
parkeringsplads på egen parcel.
Venligst sørg også for, at jeres parkeringsplads er dimensioneret til jeres bil, således at den ikke stikker ud
på vejen til stor gene for den gennemkørende trafik.
Sørg også for, at hække er klippet ind, og grene ikke stikker ud på vejen. Større køretøjer og
udrykningskøretøjer skal kunne komme frem.
Husk også, at køretøjer over 3500 kg IKKE må køre på vores interne veje. Undtaget er Kloakservice, der er
nødt til at kunne køre ind. Det betyder, at aflevering af byggematerialer, når leveret af store køretøjer, skal
afsættes på parkeringspladsen.

FÆRDSEL med motorkøretøjer:
Bestyrelsen skal igen kraftigt henstille til, at man overholder færdselsreglerne herude:
Langsom kørsel, følg vejanvisningerne, og kør ikke mod ensretningen.
Vi må desværre konstatere, at der er nogle hardcore medlemmer, som ikke respekterer dette. Det er
ubegribeligt, at man ikke udviser hensyn herude, især med tanke på de små veje vi har, og at der færdes
mange børn herude. I øvrigt gælder det ikke kun biler, men også de 2 hjulede. Nogle gange skulle man tro,
at der blev afholdt 6 dages løb herude med den fart nogle cyklister kører med.
Sæt nu farten ned, og fjern den tunge fod fra speederen!!!!!

Det er kun et spørgsmål om tid, før det går galt, hvis der ikke ændres adfærd!!!
En fælles indsats er nødvendig for at komme dette til livs. Påtal det over de ejere af køretøjer, som I ser,
kører for stærkt, eller mod ensretning mv. i strid med reglerne.
Eller skriv til bestyrelsen omkring det. Så vil vi rette henvendelse til rette vedkommende.
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