
 
 
 

Information från Garnvindans Vägförening
 
 
Detta är en allmän information till fastighetsägare i Garnvindans Vägförening i Skepplanda. 
Vägföreningen sköter gator och gångbanor inom i stort sett hela Skepplanda tätort från Wetter-
ströms Hage till Bärs lid.
Årsmöte hålls varje år i maj månad och kallelse sker genom annons i Ale lokaltidning.
 
 
Parkering
Det förekommer ibland att våra gator och vändplatser används som permanent parkeringsplats 
för fordon och uppställningsplats för husvagnar mm. Detta är naturligtvis inte tillåtet.
Gatan kan användas för tillfällig parkering under sommaren. I första hand ska dock de besöks-
parkeringar som finns i området användas.
Vintertid är det inte tillåtet att parkera alls på våra gator eftersom det är viktigt med full fram-
komlighet för snöröjningsfordon mm.
Ansvarig för parkeringstillsyn är Ale kommun, Miljö och Byggförvaltningen,
Tfn: 0303-33 05 98 Fax: 0303-33 07 38 E-post: miljo.bygg@ale.se
 
Hastighet
Allt för ofta framförs fordon med för hög hastighet på våra gator. Det är vårat gemensamma 
ansvar att vara uppmärksamma, visa hänsyn och respektera hastighetsbegränsningen som är 30 
km/tim.
Det är mycket bättre att sänka farten nu än att vänta på att en olycka ska hända!
Fastighetsägare har möjlighet att ansöka hos Ale kommun om att få placera ut farthinder.
Kontakta Vägföreningen eller Miljö och Byggförvaltningen för information.
 
Häckar, buskar och träd
Alla fastighetsägare bör regelbundet gå runt sin tomt och se till att inte häckar, buskar och träd 
växer utanför tomtgränsen. Detta är viktigt för både trafiksäkerheten och framkomligheten för 
snöröjningsfordon mm.
För de som har häckar eller annan växtlighet i anslutning till vägkorsning eller utfart är det vik-
tigt att klippa ner så att fri sikt uppfylls. (maxhöjd 80 cm)
Ytterligare en anledning är också att det är vackert att se på en välskött tomt.
För vägledning i dessa frågor, kontakta Miljö och Byggförvaltningen eller Internet: www.din-
hackardittansvar.nu
 
 
 
Hälsningar!
 
Styrelsen i Garnvindans Vägförening


