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Grannsamverkan på Facebook. 

Vi tycker att inbrottsinformation från polisen eller iakttagelser från våra medlemmar i området är 

viktigt. Därför har vi vår slutna Facebook-grupp. Om du inte redan är med så ansök om medlemskap i 

gruppen Nyby Backe Samfällighet på Facebook om du vill ta del av informationen.  

Detta ligger utanför styrelsens ansvar och därför vill vi kolla om det är någon av er som är intresserad 

att ta över rollen som ansvarig för grannsamverkan? Hör gärna av er om ni vill veta vad det innebär 

att vara ansvarig för grannsamverkan. 

 

Halloween 

Förra årets halloweenbana som byggdes upp bakom lekplatsen och upp till ödehuset blev en succé. 

Vi vill därför uppmana till en liknande händelse i år där de som vill är med och pyntar en del av banan 

med skrämmande pynt.  

Halloweensamordnare lägger upp information om tider och detaljer på Facebookgruppen.  

 

    

Trafiken 

Nyby Backes Samfällighet äger, underhåller och sköter vägarna inom samfälligheten. Följande vägar 

ingår; Koltrastvägen, Taltrastvägen och Björktrastvägen. Föreningen har efter krav från 

medlemmarna, dvs. fastighetsägarna inom området, för att skapa en sund och hållbar trafik 

införskaffat farthinder och fått godkänt att ha 30 kilometer i timmen som högsta tillåtna hastighet 

inom området. Trots dessa genomförda åtgärder är hastigheten inom området fortsatt högre än 
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tillåtna 30 km. Det gäller såväl boende inom området som besökande, varubilar, hantverkare och 

andra fordon som besöker området. Styrelsen får synpunkter på trafiksituationen och de höga 

hastigheterna fortlöpande. Hittills har inga olyckor rapporterats men ett antal situationer som kunde 

ha lett till skador på människor. Styrelsen vill därför påtalas följande; 

Samma trafikregler som gäller i övriga Sverige gäller även i Nyby backe. Det innebär bl.a. följande; 

Hastigheten - 

I vårt område gäller hastighetsbegränsning max 30 km/. De flesta verkar respektera detta men det är 

alltför många som överskrider denna hastighet.  Respektera gällande hastighetsbegränsning! 

Högerregeln - 

Fordon som kommer från höger vid en korsning har alltid företräde. Denna regel gäller även vid 

korsningarna i vårt område. Som fordon räknas även mopeder och cyklar. När man kör ut ur området 

ska man lämna företräde till de som kommer från Björktrast- och Taltrastvägen. Respektera 

högerregeln! 

Mobiltelefon och bilkörning - 

Det är inte tillåtet att prata i mobiltelefon utan handsfree när man kör. Tyvärr har det observerats 

även i vårt område. Respektera förbudet! 

Trottoaren - 

Trottoaren är en gångbana. Idag används den även ofta av cyklister. Det är tillåtet för barn till och 

med det år de fyller 8 år att cykla på trottoar/gångbana. Respektera dessa regler!   

Mopeder - 

Max 30 kilometer gäller även som fartgräns för mopeder. I verkligheten framförs dessa fordon ofta i 

maximal hastighet vilket inte är tillåtet. Dessutom körs det även på gång- och cykelvägarna, t.ex. 

mellan Taltrast- och Björktrastvägen. Boende där har reagerat starkt på detta. En annan variant som 

förekommer på Koltrastvägen är att man kör upp på trottoaren för att slippa guppet och därmed 

sakta ner. Respektera de regler som gäller för mopeder! 

Elsparkcyklar - 

Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar, dvs. ej framföras på en trottoar. Läs gärna 

vad som gäller i övrigt på länken - https://www.transportstyrelsen.se/elsparkcykel 

 

Det vore tråkigt om en riktig olycka skall behövas för att en förbättring skall ske. Låt oss gemensamt 

tänka till och samtidigt ha civilt kurage och säga till när vi ser att folk bryter mot de regler som gäller 

beträffande trafiken i området. Det är också viktigt att föräldrar föregår med gott exempel och inte 

själva bryter mot dessa regler. Tänk också att i området finns det gott om barn som cyklar, leker 

springer etc. på vägarna och ingen vill väl att någon olycka ska ske! 
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