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Styrelsen vill påminna om och förtydliga vad som gäller kring parkering och trädgårdsavfall 
 

Parkering 

Alla medlemmar i föreningen har tillgång till 
en garageplats. Garageplatsen ska användas 
för att parkera sin bil och alltid vara 
förstahandsalternativet för parkering. Om 
man har fler bilar i hushållet så ska dessa 
parkeras på markerade platser på 
föreningens olika parkeringsytor. Dessa 
platser är även avsedda för besökande till 
boende i föreningen. 
 
Det är inte tillåtet att parkera på andra ytor 
inom föreningen oavsett om det är en 
asfalterad yta eller grönområde. 
 
Förbudet mot parkering innefattar även våra 
gårdar där vi endast får köra in för i eller 
urlastning och när det är klart så körs bilen ut 
igen till avsedd parkeringsplats. När vi kör 
inom våra gårdar gör vi det i krypfart och vi 
lämnar inte bilen på tomgång när vi lastar i 
eller ur inom gårdarna. 
 
Styrelsen är väl medveten om att det ibland 
är ont om lediga platser närmast våra egna 
bostäder och då uppmanar vi alla att leta 
plats på annan parkering inom föreningen. 
Styrelsen kommer även att inventera 
möjligheten att markera fler platser inom 
föreningen och då i samråd med bl a 
räddningstjänsten för att inte påverka 
framkomligheten till fastigheterna. 
 
Var vänliga och respektera dessa regler för 
allas trevnad!  

Trädgårdsavfall 

Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i 
skog och mark i Järfälla Kommun. Det gäller 
naturligtvis även boende i vår förening. Det 
har förekommit och förekommer att det 
slängs avfall i närheten av vår förening och 
detta måste vi medverka till att det upphör 
omedelbart!  
 
Mer information om hur vi ska göra oss av 
med vårt trädgårdsavfall finns på Järfälla 
Kommuns hemsida: 
https://www.jarfalla.se/boende-trafik-och-
miljo/avfall-och-
atervinning/sophamtning/boende-
smahus/tradgardsavfall.html 
 
Även anledningen till att det är förbjudet finns 
att hitta på Internet, nedan är ett citat ur en 
sådan artikel: 

”Eftersom det blir jord av trädgårdsavfallet 
tror vissa att det gynnar naturen, men jord 
ska inte vara i naturen utan i trädgården 
där man odlar något. I naturen finns ingen 
matjord. 

I naturen blir det bara en oönskad 
belastning och övergödning. Förutom att 
det är olagligt, ser otrevligt ut och retar 
grannarna så genererar det bara oönskad 
växtlighet som nässlor, hallonris, kirskål, 
druvfläder m.m. som tränger undan den 
naturliga floran på platsen.” 

 

 


