
Lekplatsen vid Ängsvägen

Ovan: Många på lekplatsen nyårsafton 2016–17.

Lekplatsen är populär och linbanan tycks vara allra 
mest populär.



Till sommaren 2017 har syren- och bärbuskar och ett äppelträd planterats. Tre uppställningar bord och bänkar 
har placerats ut. Ett träbord med bänkar har skänkts av Tempo i Mollösund.













Detta är en allmän lekplats
Mollösunds samfällighetsförening har bekostat 
denna lekplats. Vårt mål är att lekplatsen ska vara 
välskött och uppfylla de säkerhetskrav som finns.  

Ordningsregler
Hundar får inte vara på lekplatsen och de ska
hållas kopplade i närheten av lekplatsen liksom i 
samhället i övrigt.

Skräp får självfallet inte slängas på lekplatsen.
Styrelsen

Lekplatsens adress:
Ängsvägen, 474 70 Mollösund

Driftansvarig: 
Nicklas Henningsson, 070-576 29 28

Mollösunds samfällighetsförening
474 70 Mollösund
Org.nr: 717909-3039
www.mollosund.com/Pages/MollosundsSamfFor.html



Skyltar i hamnens östra hörn i dag

I östra hörnet av hamnen har flera företag sedan 
många år haft sina skyltar uppsatta.

Det som är trevligt och orginellt är att vart och 
ett företag har sitt eget utseende på sin skylt.

Nu är emellertid en del skyltar inte aktuella och 
det allmänna intrycket har blivit lite oroligt. Kom-
munen har också påtalat att det krävs bygglov för 

skyltar som sätts upp. Kommmunen har också bett 
vägföreningen att ta hand om frågan och om man 
tillsammans med företagen kan enas om ett mer 
ordnat utseende så torde hela samlingen av skyl-
tar kunna betraktas som en skylt och då behövs 
endast ett bygglov för det hela.

Vägföreningen försöker här att komma i kontakt 

Se nästa sida



Skyltarna med ny skissad placering

med företagen för att tillsammans göra en bra lös-
ning.

Fråga om kostnader för projektet kommer att 
diskuteras men det lutar åt att Samfällighetsfören-
ingen står för bygglovskostnaden om det går att 
samla alla skyltar till en enhet. Om någon vill göra 

om eller göra en ny skylt för sin egen del får den 
enskilde stå för sin egen skylts tillverkningskost-
nad.

På bilden ovan visas hur man kan åstadkomma 
förändring enbart genom att placera de befintliga 
skyltarna på annat sätt. 

Se nästa sida



Skyltar sommaren 2017

Så här ser det ut sommaren 2017. 
Man skulle kunna ordna de fasta skyltarna på ett 

sätt som liknar förslaget på föregående sida så att 
ett mer ordnat utseende uppnås. Vad sedan  olika 
intressenter ställer ut på marken kan inte ingå i 
detta resonemang. Det måste vara vars och ens 
ansvar. För att kunna ordna den fasta monteringen 
krävs samförstånd mllan skyltarnas ägare och väg-

föreningen. Vilka vill ha kvar sin skylt,vilka vill göra 
nya skyltar för att den gamla är inaktuell och vilka 
skyltar ska tas bort pga avslutad verksamhet?

Vänligen kontakta undertecknad för vidare sam-
tal i frågan.

Mvh Lars Nordström. Tel 0708-99 48 18
lars.nordstrom@grafiskform.o.se




