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Kära medlemmar i Gamla Haga Vägförening 

 

Grönområden 

Hösten har gjort sitt intåg på allvar i vårt kära Skanör. Under september och oktober har vi 

sett till att det rensats upp och klippts ner på Sommarängen och i Hagaparken. Gräset har 

slagits på Rapphönsängarna och Sommarängen.  

Lars Persson har haft problem att komma till med sina maskiner på Sommarängen och därför 

har det rensats lite extra där. Företaget vi har anlitat har sågat bort tjuvskott, större grenar 

och mindre träd som växte snett ut mot gatan och tagit bort det som försvårade 

grässkötseln. Några buskage som kvävde andra växter har tagits bort, både på Sommarängen 

och i Hagaparken. Sikten i kurvan Gässlingekroksvägen har frigjorts och ytan runt elhuset har 

snyggats till. Företaget har också forslat bort allt som sågats ner. Det har blivit en del 

hjulspår i gräset efter bortforslingen, men det håller på att rättas till. 

Efter allt regnande är gräsmattorna känsliga och alla måste tänka på att inte använda 

gräsmattor och gräsremsor utanför sina hus till parkeringsplatser. Det skadar gräsmattorna, 

som ju finns till för att vattnet ska kunna rinna ner och parkerade bilar är dessutom ett stort 

hinder om räddningstjänsten behöver göra en insats.  

Efter sommaren har det ju växt mycket i vårt område och därför har vi bifogat en 

rekommendation från Vellinge Kommun hur vi ska sköta plantering och klippning i våra 

trädgårdar för att sikten inte ska bli lidande. 

Vägar och skyltar 

Inventering av de skyltar som behöver bytas har gjorts och nya skyltar kommer att sättas 

upp inom en snar framtid. Offerter är på gång. 

Hastigheterna inom vårt område är fortfarande ett problem. Speciellt när man kör in på 

området från de asfalterade vägarna körs det för fort. Detta visar sig genom att det blir 

ganska djupa hål i vägen i början av Södra Sparvstyckevägen och vid infarten på 

Nyvångsvägen. Anders Persson kommer att diskutera med kommunen om det är möjligt att 

lägga ett gupp vid infarten till Södra Sparvstyckevägen och vid infarten till Nyvångsvägen. 

Vi har haft uppe Din Fart skylt på S Sparvstyckevägen och Stortrappsvägen, men tyvärr inte 

fått resultatet från Vellinge Kommun, trots påtryckningar. Vi återkommer med resultatet så 

snart vi får in det. Hastigheten är max. 30 km, men det är bra om vi håller lägre hastighet än 

så. 

De flesta lådorna med sand är fyllda och det är bara att hämta för att fylla på hål i vägen 

utanför era hus. Finns inte tillräckligt med sand i närmaste låda, kolla i nästa. 



Kommunikation 

Vi är glada att kunna berätta att alla medlemmar nu har betalt årsavgiften till Vägföreningen. 

Vi har skickat ut ganska många påminnelser och ringt en hel del telefonsamtal för att få in 

pengarna. Det visar sig att vi har en hel del felaktigheter i våra email adresser och 

telefonnummer till er. För att kunna hålla ett bra informationsflöde måste vi få in 

information när ni byter email adress och telefonnummer. Vi vill ju gärna hålla kontakten 

med alla på ett bra sätt. Så kontakta oss hellre en gång för mycket än en gång för lite. 

Vi har valt att kommunicera på email till alla som har angivit en emailadress. De som inte har 

email får information i brevlådan eller per post. Vi kommer att skicka ut en blankett med 

uppgifter för att uppdatera kontaktuppgifter och ägandeförhållande för fastigheterna. Vi är 

tacksamma för att ni fyller i blanketten och skickar in uppgifterna med email eller kontaktar 

oss på telefon. 

Glöm nu inte att titta på och åtgärda om det behövs för att hålla fri sikt på våra vägar. 

Rekommendationen finns på nästa sida. 

Vi önskar er alla en fortsatt skön höst. 

 

Många hälsningar från GHV:s styrelse 

Skanör 24 oktober 2019 

 

 


