Välkommen till Holmen!
www.holmensigtuna.se

Här rätar vi ut några frågetecken!
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Vad trevligt, att du är vår nya granne här på Holmen!
Det här är en plats, som många av oss nog skulle kalla för sitt
smultronställe eller sitt paradis. Vi hoppas att även du kommer att
trivas här, oavsett om du kommer att bo här permanent eller ha
huset som ditt fritidshus.
Dina gäster är också välkomna hit! Får gästerna inte plats med
sina bilar på er tomt, finns det lite mer parkeringsyta vid
badängen, vid början av området. Berätta gärna för dom, att vi
har grusvägar i området och att hastighetsgränsen är 20 km/h.
Det finns många promenadvägar för hundägare. Tänk på att ha
hunden kopplad i vårt område och att följa allmänna regler! Vissa
tider får hunden vistas vid badstranden.

Som fastighetsägare är du medlem i Holmens
samfällighetsförening - vad innebär det?
Du hittar information om t ex vilka som sitter i styrelsen på
www.holmensigtuna.se! Där finns den mesta informationen,
som har med Holmen att göra. Där finns även stadgarna.
Saknar du någon information, kontakta oss i styrelsen!
Var finns närmaste busshållplats?
Busshållplats Granby och Erikssund är de närmaste, på ca 4 km
avstånd, vid stora vägen 263.
Skolskjuts?
Skolbussen kör ända till Holmen, tänk på att du måste göra en
ansökan hos Sigtuna kommun om du har barn som vill åka
med.
Paket?

Vi har Grannsamverkan i området. Detta innebär, att för allas
säkerhet, så är det bra att meddela grannar när man är bortrest,
att man hjälps åt att vattna blommor och försöka få det tomma
huset att se bebott ut på olika sätt. Undvik att skriva på sociala
medier, att du är bortrest!
De två årliga, gemensamma städdagarna, är perfekta tillfällen att
lära känna några grannar! Det kan vara bra att se några ansikten,
för att veta vilka som hör till området. Städdagen avslutas trevligt
med grillning, samt fika med hembakat.

ICA Sigtuna har Postens paketutlämning samt Schenker. DHL
har utlämningsställe i Märsta och Skokloster.
Närmaste bensinstation?
I Sigtuna. Där finns även apotek, mataffär, restauranger,
Systembolaget, vårdcentral, Turistinformation mm.
Om du har ytterligare frågor, var inte rädd att kontakta någon
av oss i styrelsen!

Tips till vinterhalvåret:
För att synas i mörkret, använd reflexväst! För att själv se något
när du är ute och går/springer, använd pannlampa!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

