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Vi har ett gemensamt intresse av att skapa en bra boendemiljö i området. För detta krävs vissa regler 

och riktlinjer som alla solidariskt ställer upp på och följer. 

Vi vill också känna trivsel och trygghet där vi bor. Det kan vi uppnå om vår samvaro präglas av 

hänsyn, omtanke och respekt för varandra. 

 Tänk på att vara aktsam om vägarna, högsta tillåtna hastighet är 30 km/timme och gäller alla 

vägar i området. Tyvärr har vi tvingats sätta upp farthinder. Visa hänsyn och kör med gott 

omdöme. 

 

 Vi bor ovanpå vårt dricksvatten, de föroreningar och kemikalier vi sprider på marken kommer vi 

med tiden att själva få dricka upp. Vi ber er därför att inte tvätta bilen i området utan istället 

utnyttja tvättstationer och liknande inne i stan, att inte heller använda bekämpningsmedel i 

trädgården eller att förorena marken på annat sätt. 

 

 Under sommarhalvåret, var sparsam med vattenanvändningen. Vårt goda vatten riskerar att ta slut 

under torrare perioder med följden att vi måste koppla över till kommunalt vatten som är avsevärt 

dyrare för oss. 

 

 Använd inte allmänningarna som förvaring av skräp o dylikt från den egna tomten. Att samla 

ihop skräpet under kortare tid medan ”projektet” pågår innan man forslar bort det går naturligtvis 

bra. Dumpning av trädgårdsavfall eller andra sopor ska inte göras inom området eller på samfälld 

mark. Kompostera i egna trädgården eller kör det till återvinningscentralen i Landskrona. 

 

 Vänligen håll något så när ordning på den egna tomten samt allmänningen utanför densamma så 

blir området trivsammare. Tänk på områdets allmänintryck. 

 

 För trädfällning på allmänningarna i området krävs marklov från kommunen samt 

samfällighetens godkännande. För fällning av träd som står på den egna fastigheten krävs ej 

marklov eller godkännande. För mer information se Riktlinjer för trädfällning. 
 

 Varje vår görs underhåll av våra grusvägar i området, då skrapas och saltas de. Övriga året hjälps 

vi åt att fylla i hålor och hålla grusvägarna i ordning. Ett antal grushögar är utplacerade för detta 

ändamål. 

 

 Håll hundar i koppel och under uppsikt. De finns de som är rädda för hundar. Ta upp hundbajset 

efter dem och släng påsarna i er egen soptunna. 

 

 Vid ägarbyten var vänlig meddela alltid styrelsen så att föreningen kan ha en uppdaterad 

fastighetslista. Informera den nyinflyttade om vad som gäller för oss boende i området, upplys 

dem om vår hemsida: www.munkeback.info 

 

 Vänligen tänk på vilken ved ni använder samt hur ni eldar i den öppnaspisen/braskaminen för att 

minimera eventuellt obehag för era grannar. Vänligen respektera att eldning på tomten inte är 

tillåtet. 


