
Allmän information
- Vad som förväntas av dig som boende

Som boende i Södergårds samfällighet har man vissa rättigheter samt skyldigheter. För att
klargöra några av de viktigaste punkterna har vi här sammanställt ett dokument gällande 
vad som förväntas av dig som boende.

1. Fordonstrafik inom området är förbjuden bortsett från nödvändig i och urlastning.

2. All parkering inom området är förbjuden. Detta avser släpvagnar, husvagnar, husbilar, 
bilar samt andra motorfordon. Parkeringsförbudet gäller överallt på samfälld mark förutom 
där, av samfälligheten, uppmärkta parkeringsplatser finns. Parkering sker på anvisade 
platser i området alternativt längs med kommunens väg. Observera att kommunens regler 
för parkering gäller på vägarna. Läs mer på www.ostersund.se eller ring kommunens växel
på 063-14 30 00 om du har frågor kring regler för parkering på kommunens vägar.

Anledningen till parkeringsförbudet är att det är mycket trångt i området för 
räddningsfordon så som ambulans och brandbil samt för att minska olycksrisken då det 
bor mycket barn inom området.

3. Vid vårstädning med gårdsgruppen förväntas alla att eftersträva medverkan. Vid dessa 
tillfällen bör gårdsgruppen se över krattning, målning, påfyllnad av sand, inoljning av 
nödvändiga trädetaljer och garagesyllarna, upprustning av övriga delar i gårdsgruppen och
allmänt underhåll som ska utföras/planeras. Om man inte kan närvara på bestämd 
tidpunkt så kontaktar man sitt gårdsombud och meddelar detta.

4. Vid snösmältning hjälps vi alla åt att hålla dagvattenbrunnarna fria från is och snö. Detta
för att underlätta framkomligheten på våra gångvägar samt minska risken för 
översvämning i förråd och garage. Detta gäller både vid gångvägar, parkeringar samt 
garage.

5. Den mark som samfälligheten äger, och som ingår i gårdsgruppens allmänna ytor, 
förväntas gemensamt underhållas (gräsklippning m.m). Om du är osäker på vad som ska 
göras, eller hur ni sköter samfälld mark, kontakta ditt gårdsombud alternativt reservombud.

Behöver du komma i kontakt med styrelsen görs detta smidigast via mail på 
styrelsen@sodergard.nu 

Fullständiga kontaktuppgifter för den nuvarande styrelsen hittar du på www.sodergard.nu
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