
NYHETSBREV GAMLA HAGA VÄGFÖRENING  8 

Skanör 2020-12-08 

Trafiksäkerhet och underhåll 

Tack alla som håller max 20 på våra vägar. Skyltarna Lekande Barn vid våra tre infarter innebär att 
man ska anpassa hastigheten till detta och inte hålla maxhastighet 30 men även för att det minskar 
slitage och bildandet av potthål som ingen av oss vill ha. Vi ser förbättringar men fler av oss kan 
bidra. Som vi tidigare informerat om, ta närmaste utfarten ut från området. Då minskar vi trafiken på 
våra små grusvägar och kommunens större asfalterade vägar tar belastningen. Informera även 
återkommande hantverkare och tunga transporter om detta. Vägföreningen har bokat kommunens 
hastighetsdisplay till den 14 december, helt kostnadsfritt som vanligt. 

Nya Soptunnor 

Som vi tidigare informerat om kommer Vellinge kommun att ändra sin sophantering från den 1 mars 

2021 

Byte av soptunnor kommer att starta i norra delen av kommunen och sluta med den södra delen, dvs 

Skanör och Falsterbo. Man beräknar med att inom vårt område ska vi byta tunnor under september/ 

oktober 2021. Det känns ju bra att ligga sist i raden av byte för då bör man ju ha satt alla rutiner de 

första månaderna, vilket kommer oss till del. 

Sophämtningen kommer enligt kommunen att ske enligt schema precis som idag, men kanske inte på 

samma dagar vi har nu eftersom tunnorna töms med olika frekvens, detta innebär att vi kan själva 

köra ut soptunnorna till tomtgränsen samma dag som de ska tömmas. Om soptunnorna står längre in 

på tomten än 2 meter och man vill att sophämtarna ska gå in och hämta tunnorna kommer detta att 

kosta extra. Det pris vi fått information om är 150 kronor per soptömning för tunnor som står upp till 

10 meter in från tomtgränsen och står de längre bort än så tillkommer ytterligare 150 kronor per 

tömningstillfälle och per 10 meter. 

Vår rekommendation är att man inte ändrar och bygger om för de nya tunnorna innan de börjar 

användas i september/ oktober 2021. Mycket kan ändras under vägen, så låt oss dra nytta av att vi är 

sist ut. 

GDPR samtycke 

Hälften av alla fastighetsägare i vår vägförening har lämnat in samtycke till att vi använder namn, 

adress, telefonnummer, fastighetsbeteckning och mailadress, tack till er som lämnat in. Styrelsen har 

säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga. 

Vi kommer inom kort att dela ut blanketter i brevlådan till er som ännu inte skickat in blanketten. 

Vårt styrelsearbete bygger på aktiv kommunikation med alla medlemmar, vilket vi inte kommer att 

kunna ha om vi inte har aktuella uppgifter för kommunikationen. 

 

Adventshälsningar 

Styrelsen Gamla Haga Vägförening 

 


