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Till samtliga medlemmar 
 
 
 

SPARAS! 
 
 
 
 

Information från styrelsen 
 

Hastighetsbegränsning 30 km/tim 

Oavsett vilket fordon eller typ av moped det är fråga om gäller 30 
km/tim som högsta tillåtna hastighet i Myggenäs. Detta lär alla boende 
känna till, även ungdomen. Trots detta överskrids 
hastighetsbegränsningen av många boende. VAR RÄDD OM VÅRA 
BARN!   

 
 

Olämplig parkering 

Bilbeståndet i Myggenäs är idag avsevärt större än när området detaljplanerades och många har svårt 
att få plats med sina bilar på den egna tomten. 

Parkering på vägarna i området är i det flesta fall olämplig. Det uppstår irritation när bilar parkeras på 
tillfartsvägarna så att in- och utfart från fastigheter hindras. Man bör även tänka på att större 
transportfordon måste kunna komma fram obehindrat, skolskjutsar, sophämtning med flera och inte 
minst räddningstjänsten.  

På förrättningskartan från 1968 framgår att gatumarken längst in på anslutningsvägarna är markerade 
som vändplaner, vilket innebär att parkering av fordon egentligen inte får ske där. Idag finns det dock 
inte någon skyltning eller annan markering, som visar att det är en vändplan. Styrelsen vädjar till 
medlemmarna att inte parkera sina bilar, släpkärror och husvagnar på vändplanen. En fri vändplan 
underlättar även vinterväghållningen.  

 

 

Besöksparkering 

I området finns sju besöksparkeringar. Dessa är avsedda för besökare. P-skylten innebär att parkering 
får ske i högst 24 timmar.  
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Det är inte tillåtet att parkera husvagnar, släpvagnar eller ställa upp båtar eller annat på 
besöksparkeringarna. Uppställningarna stör i många fall utsikten för de fastighetsägare som bor i 
närheten av besöksparkeringarna.  

 

Högerregeln  

Högerregeln innebär att trafik från höger skall lämnas företräde om inte skyltar anger annat och denna 
trafikregel gäller givetvis generellt även inom Myggenäs.  

Det är tyvärr en utbredd missuppfattning att kringfartsvägarna har företräde framför 
anslutningsvägarna: Exempelvis skall trafikanter på nedre Fågelvägen på väg mot skolan lämna 
företräde till trafik ut från Lövsångarvägen och de andra anslutningsvägarna från höger, trafikanter på 
Mällbyvägen mot Almö Livs skall lämna företräde till trafik ut från Rådjursvägen och de andra 
vägarna från höger. 

Trafik ut från anslutningsvägarna skall givetvis lämna företräde till trafiken från höger på 
kringfartsvägarna.  

Alla vägar i området är likvärdiga, högerregeln gäller således alltid. Särskilt måste påminnas om 
högerregeln vid T-korsningen vid MFKs klubbstuga och i T-korsningen efter rondellen in mot Almö 
Livs. Observera att det råder väjningsplikt vid utfarten från Almö Livs.  

 

 

Respektera högerregeln  

  

 

 

 

 

 

B måste lämna företräde åt A och A måste i sin 

tur lämna företräde åt C. Detta innebär att C ska 

köra först, därefter A och sist B. 
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A kommer från höger sett från B:s perspektiv, 

vilket innebär att B måste lämna företrädet åt A. 

Att A svänger ut på B:s väg, eller att B:s väg är 

större, har ingen betydelse. 

 

 

 

 

 

Det behöver inte vara 90° vinkel mellan vägarna. 

Högerregeln gäller även här. A ska lämna 

företräde åt B. 

 

 

 

 

 

 

Högerregeln gäller även på öppna platser. B ska 

lämna företräde åt A. 

 

 

 

 

 

Svängningsregeln 

Eftersom A skär B:s körriktning, måste A lämna 

företräde åt B. Detta trots att A har grönt (B kan 

ha grönt samtidigt). 
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Utfartsregeln 

Utfartsregeln innebär att trafik från tomt, parkering, gång/cykelbana och bensinstation alltid har plikt 
att väja.  

Oftast fungerar detta bra men trafikanter ut från Almö Livs parkering mot rondellen respekterar tyvärr 
inte alltid denna regel trots skyltning och markering på asfalten.  

 

Privat användning av vägar och grönområden 

Det är inte tillåtet att använda grönområden, parkeringsområden, gång- och cykelvägar eller marken 
intill vägen (vägmark) till upplagsplats för t.ex. ved eller uppställningsplats för bilar, husvagnar, 
släpkärror och båtar e. dyl. även om all reserverad mark i dagsläget inte behövs för själva vägen. 
Föreningen förvaltar vägar, grönområden, lekplatser etc. enligt gällande lantmäteriförrättning för 
gemensamhetsanläggningen Myggenäs ga:2. Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid 
bildandet bestämts som dess ändamål. Styrelsen kan normalt inte tillåta att marken används för annat 
ändamål än den är avsedd för. För den allmänna trevnadens skull ber styrelsen att de enskilda 
fastighetsägarna respekterar förbudet.  

Vid tillfällig uppställning av bilar, husvagnar och släpkärror och uppläggning av t.ex. jord, sand och 
byggnadsmaterial kan styrelsen på ansökan ge sådant tillstånd.  

 

Gångbanor utefter Mällbyvägen, Fågelvägen och 

Myggenäsvägen 

Gångbanorna utefter Mällbyvägen, Fågelvägen och Myggenäsvägen, som är utmärkta med en kraftig 
vit linje, är till för gående. Cyklar och motorfordon framförs på vägbanan utan att korsa den vita linjen. 
Anledningen till anläggande av gångbanan är att få en fartdämpning i området. Två personbilar kan 
mötas utan att korsa linjen om båda saktar in och håller ut mot höger vägkant och inte kör mitt i 
vägen. Kan möte inte ske mellan större fordon får det ena fordonet vänta i närmaste vägkorsning och 
släppa fram det andra fordonet på samma sätt som man gör i t.ex. Göteborg på gator där ena körfältet 
utnyttjas för parkering.  

 

Trädgårdsavfall 

Det är absolut förbjudet att slänga trädgårdsavfall i naturen. Nedskräpning av naturen är en allvarlig 
förseelse. Styrelsen hänvisar till Heås återvinningsstation för att bli av med sådant avfall.  

Så här säger miljöbalken om nedskräpning. 

"Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till." (15 

kap. 30 §) 



 - 5 - 

 - Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening - 

 

 

"Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som 
allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst 
ett år." (29 kap. 7 §) 

"Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för nedskräpningsförseelse till 
penningböter, om nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig." (29 kap 7a §) 

 

Hundar och katter 

Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hunden hållas under tillsyn av hundens ägare eller den 
som har hunden i sin vård. Därvid skall särskilt iakttagas:  

att hundar skall hållas kopplade under tiden från och med den 1 mars till och med den 20 augusti med 
hänsyn till såväl det rörliga friluftslivet som djurlivet. Katter skall även hållas kopplade vid vistelse på 
anlagda lekplatser.  

att hunden inte skadar park eller plantering 

att hunden inte stör omgivningen, varken genom att skälla eller på annat sätt 

att fast förorening efter hund, av hunds ägare eller vårdare, skall borttagas från gångbana, 
cykel/gångväg, dikesren, gata, torg eller park, inom detaljplanelagt område inom tätorterna: Almösund, 
Bleket, Dyrön, Härön, Höviksnäs, Klädesholmen, Kyrkesund, Kållekärr, Myggenäs, Rönnäng, 
Skärhamn, Tjörnekalv, Åstol 

att hund inte får vistas på lekplats, badplats eller på gräsmatta som upplåtits för lek, samt 

att tik, under tiden hon löper, skall vara kopplad eller hållas inom inhägnat område. 

 

Tänk på att många vuxna och barn kan vara rädda för hundar eller vara allergiska mot 
pälsdjur. Håll därför hunden alltid kopplad.  


