Fjällbyn i Åkersjön samfällighetsförening
Hej Stugägare!
Vi i styrelsen hoppas att Du har haft en bra sommar som även har innefattat ett besök i
Åkersjön.
En hel del har hänt under sommaren i Fjällbyn. Om det kan du läsa på vår hemsida
www.fjallbyn-akersjon.se. På vår hemsida kan du också läsa om vad som övrigt gäller inom
Fjällbyn.
Den första snön föll uppe på Ansätten den 1 september så det dröjer inte alltför länge innan
skoter- och skidsäsongen är i full gång.
Med anledning av den kommande vintersäsongen vill styrelsen påminna Dig om hur vi alla
skall hjälpa till för att vi skall få en trevlig och bra vintersäsong i Fjällbyn.
Stugägare, som hyr ut eller lånar ut sin stuga (naturligtvis gäller det även oss övriga boende),
är ansvariga för att informera sina gäster om vad som gäller vid framförande av skoter samt
om övriga trivselregler (se hemsidan) inom Fjällbyn.
1. All skoterkörning på väg är förbjuden förutom vid lastning och lossning av skoter.
2. Alla måste följa och respektera anvisningsskyltar vad gäller skotertrafiken. Ledkarta
finns uppsatt på boden och vid skoterinfarterna till Fjällbyn. Du får även med en
karta i detta brev.
3. På ängen kör vi inte skoter förutom på den uppmärkta leden samt till och från
vindskyddet. All ”lek” med skoter är förbjuden på ängen!
4. Alla uppmanas att betala ledavgift till skoterklubben (vecko- resp. årskort efter
behov). Din avgift går oavkortat till att hålla uppe standarden (skötsel/underhåll)
på skoterlederna inom skoterklubbens ansvarsområde. Ledavgift till skoterklubben
kan köpas i affären, på hotellet samt vid liften.
Vi vill också påminna om att vändplaner inte är uppställningsplatser för bilar eller släp.
De parkeringar som finns i området är heller inte avsedda eller tänkta att vara långtidsparkeringar för bilar och släp. Gäller både stugägare och gäster. Du ansvarar själv för att
skotta upp den parkeringsyta du behöver på din tomt.
Slutligen: Det är 30 km/tim som gäller vid framförande av fordon inom Fjällbyn.
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