
Trafik och parkering på Viks Fiskeläge 

Vik är det äldsta, minsta och mest välbevarade fiskeläget på Österlen, karaktäriserat 
av en tät sammanhållen bebyggelse med oregelbundna små hus och tomter mellan 
vilka smala gator och sträden slingrar sig. Fiskeläget är inte bara en bostadsort utan 
var också en arbetsplats för dess fiskande och småbrukande befolkning. 
Viks unika atmosfär är något som vi vill bevara och inte göra läget för putsat, uträtat 
och tillrättalagt eller att tillföra element som känns främmande. Vi välkomnar besökare 
som vill njuta av vårt vackra fiskeläge och vi litar på att dessa framför och parkerar 
sina fordon på ett ansvarsfullt sätt efter bästa förmåga. 

Vi som bor på Vik är medvetna om att det begränsade utrymmena ställer särskilt stort 
krav på hänsyn till våra grannar för att inte gator och sträden skall bli blockerade.  

Vi parkerar våra bilar i första hand på vår egen fastighet eller på våra gemensamma 
parkeringsplatser. Parkering på gatorna eller strädena sker på ett sådant sätt att 
trafiken inte hindras. Vi hävdar inte heller privata parkeringsplatser på strädena eller 
annan samfälld mark. Vi hindrar inte andra att använda samfälld mark genom att 
placera ut hinder. 

Parkeringen vid Broddakroken är sommartid reserverad för bilar, varför inga båtar, 
släpvagnar eller liknande förvaras här under de intensiva sommarmånaderna. 

För att inte göra de redan smala gatorna ännu mera svårframkomliga ser vi till att 
häckar och buskar klipps så att de hålls inom den egna fastighetens gränser och inte 
hindrar trafik till fots, med cykel eller med bil. Vi ställer inte heller ut blomkrukor och 
liknande som hindrar framkomligheten. 

I samband med att byggnader renoveras eller byggs till kan behov av att utnyttja 
gatumark eller sträden för byggnadsställningar, bodar eller uppställning av containers 
uppstå. Innan detta sker tar fastighetsägaren kontakt med vägföreningens styrelse för 
att tillsammans komma fram till den för alla parter bästa lösningen. Likaså kontaktas 
alltid styrelsen om behov av att gräva på samfälld mark uppstår. Skulle gatan skadas 
under projektet ser naturligtvis fastighetsägaren till att detta lagas. 

Sträden och andra gemensamma grönytor sköter vi tillsammans. Närmaste grannar 
klipper gräset och röjer bort sly. Vi lägger inte heller någon form av avfall på vår 
samfällda mark. 

Fordonstrafiken i byn kan under vissa korta perioder vara intensiv. Emellertid att 
försöka reglera trafiken på våra gator genom skyltar, barriärer och andra hinder är 
något som vi vill undvika så långt som möjligt. Dylika anordningar skapar inte bara en 
miljö som vi inte vill ha utan begränsar också användningen av våra gemensamma 
ytor under inte bara några korta sommarveckor utan årets alla dagar. Skulle någon 
besökare parkera på ett olämpligt sätt hänvisar vi dessa till våra gemensamma 
parkeringar. 
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