Säker trafik på
våra gator och
vägar kräver fri
sikt i korsningar!

Du som har tomt intill gata, tänk på detta!
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som
sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för
trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
• Över körbana: minst 4,6 meter
• Över gångbana: minst 4,6 meter
• Över cykelbana: minst 4,6 meter

Du som har utfart mot gata, tänk på detta!
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från
gatan inom markerad sikt triangel.
Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan/väg eller gångbanan.

Du som har hörntomt, tänk på detta!!
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina
växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst
10 meter åt vardera hållet.

Tänk på att inom Ellös gäller följande i allmänhet.
 30 km/h om det inte är skyltat annat. Detta gäller även
mopeder.
 Högerregeln gäller i hela området.
 Som bilförare anpassar vi hastigheten och respekterar gående, barn och
cyklister som ofta tvingas gå/cykla på vägbanan där trottoarer saknas.
 Våra allmänna parkeringsplatser i området är tillfälliga P-platser för bilar där ställer vi inte båtar, kärror, skrot bilar etc.
 Gång‐ och cykelvägar är till för gående och cyklar. Undantag är fordon
som vinterhåller.
 Hålla vegetationen, häckar och buskar vid korsningar och tomters utfart
nere. Grönskan får inte störa gång‐ och cykelvägar, trottoarer eller
bilvägar. Det handlar om att sikten inte får skymmas och bidrar till
trygghet och säkerhet.
 Naturligtvis parkerar vi inte bilar, ställer upp kärror, båtar och annat
hinder, på vändplatser och gator. Räddningstjänsten måste kunna komma
fram/ till snabbt och säkert. Vinterhållningen måste kunna utföras smidigt,
enkelt och utan hinder.
 Som hundägare plockar vi upp, när hunden gjort ifrån sig på ett olämpligt
ställe, och naturligtvis tar vi med oss påsen hem!

