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Biltrafik
Bilar parkeras på egen tomt. Detta för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten
för utryckningsfordon samt underlätta snöröjning i området.
ETF har 30 km som högsta rekommenderad hastighet på föreningens vägar.
Samtliga medlemmar ombedes att respektera denna hastighetsbegränsning för att vi
skall nå en så hög säkerhet som möjligt.
Tänk på barn och gamla, visa hänsyn!

Egen tom och allmänning
Vi håller alla våra tomter i sådant skick att omkringboende inte besväras av gamla
bilar eller upplag av diverse varor.
Varje tomtägare håller allmänning och diken, som gränsar till egen tomt, rena från
sly.
Eventuella vägrör rensas, vid problem med stora träd eller andra större problem skall
styrelsen kontaktas.
Vid försäljning så meddelas styrelsen nya ägares namn och adress.
Alla medlemmar ombedes hjälpa till att hålla föreningens allmänningar rena från sly
och skräp, särskilt de stora områden vi har ned mot Mälaren.
Badstranden
Våra hundar låter vi bada på höger sida av piren. I övrigt bör det hållas kopplas på
stranden.
Likaså kan hästar badas på samma ställe, på höger sida av piren och bör inte ridas
eller ledas på badplatsen.
Vi ser alla till att hålla vår badplats fri från skräp och tar självklart med oss vårt eget
skräp därifrån. Var också snäll att se till att uppsatta frälsarkransar inte avlägsnas
från sin upphängningsplats annat än i nödfall.
Båtplatser
Vid försäljning av fastighet ingår ej båtplats.
Båtplats skall vårdas av innehavaren, vilket bl.a. innebär rensning av sly och övrig
vård av området närmast egen båt.

Du som är båtägare med sjöplats ansvarar också för att din båt är väl förtöjd och inte
kan skada andra båtar vid kraftig vind.
Städdagar
Vi vill alla ha ett trivsamt och välskött område och därför hoppas vi på allas
deltagande vid de 2 städdagar som är per år. Städdagar innebär att vi städar på fm
och avslutar med korvgrillning vid badplatsen. Det är också ett tillfälle att lära känna
dina grannar.

