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Motioner till styrelsen i Skälby Trädgårdsstad 

 
Motion 3 
Stoppa genomfarten till Vikingavägen från Österdalsvägen. 
Det är väldigt många bilar som åker från Österdalsvägen till Järfällavägen via Vikingavägen. 
Förnärvarande finns det ingen skylt där som förbjuder genomfart, fastän det enligt 
planbeskrivningen för Vikingavägen står att ”In- och utfart till bostadsområdet kommer att ske 
från Vikingavägen. Ingen genomfart blir möjlig. Industrin angörs från befintlig infart på 
Vikingavägen”. (sid 6) 
Däremot finns det en skylt som förbjuder genomfart till Österdalsvägen från Vinlandsvägen. 
Helst vill vi stänga av Vikingavägen helt från befintligt övergångsställ vid Vikingavägen/ 
Fornvägen. En gemensam skrivelse till kommunen om detta från samfälligheten vore 
önskvärt. 
 
Motion 4 
Gång och cykelbana vid Vikingavägen 
Enligt planbeskrivningen/detaljkarta för Vikingavägen finns en gång&cykelbana utritad och 
godkänd att byggas av kommunen. ”Vikingavägen utformas med en fil i vardera riktning och 
med trädplantering emellan vägbana och gång- cykelväg.” (sid 6)  
Vi som har barn på Ormbacka förskola riskerar liv & lem varje gång vi ska gå dit, för vi 
tvingas att gå längs den trafikerade vägen. En skrivelse till kommunen om att påskynda 
byggandet av trottoaren vore önskvärt.  
 

Motion 5 
Nummer till gatunamnskyltarna 
Förnärvarande står det endast gatunamn på vägskyltarna. Vore bra att lägga till nummer 
också.  
 

Motion 6 
Farthinder på våra vägar intill fastigheterna. 
Sätta upp farthinder på småvägarna intill våra fastigheter, som samfälligheten äger. 
Det finns ”pinnar” man kan köpa.  (http://www.plapro.se/plapro-broschyr.pdf) 
 

Motion 7 
Bättre belysning vid övergångsstället på Vikingavägen 
 

Motion 8  
En gemensam brevlåda till styrelsen. 
Idag måste man lämna in papper till styrelsen i brevlådor på olika adresser.  
 

Motion 3-8 skickades in av: 
Javad Nadjie  Ami Bashtawi 
Nidarosslingan 43  Nidarosslingan 43 
08-27 61 06   08-27 61 06 
 



Bilaga 3 
 

 
Motion 9 
Mobila farthinder 
Trots skyltarna med rekommenderad maxhastighet på 10Km/h är det fortfarande 
vanligt att bilar överstiger den hastigheten på vägarna i området. För att ytterligare få 
ner farten föreslår jag att vi ser över möjligheten att skaffa mobila farthinder som kan 
tas bort vid eventuell snöröjning. En tänkbar modell finns här: 
http://www.plapro.se/plapro-broschyr.pdf 
 
 
Motion 10 
Gemensam kompost för trädgårdsavfall 
Nu när våra gräsmattor och planteringar börjar kräva klippning skulle vi behöva 
någonstans att göra av trädgårdsavfallet. Som det är nu hamnar det lite här och där, 
främst i små högar på ängen ovanför torget/lekplatsen. Jag föreslår att vi försöker 
hitta ett ställe där vi kan bygga en gemensam dunmpningsplats för avfallet, en 
kompost som vi om några år kan använda för jordförbättring och för att fylla på 
rabatter och annat där så behövs. 
 
 
Motion 11 
Ordnad lekyta ovanför lekplatsen/torget 
Som det ser ut idag så är ängen ovanför lekplatsen ojämn och svår att utnyttja. Jag 
föreslår att vi gör i ordning den till en plan gräsyta där barnen i området kan leka och 
spela fotboll. Gör vi det kan vi flytta leken en bit längre bort från vägen än vad som är 
fallet idag. 
 
 
Motion 12 
Kärl för källsortering i radhusens sophus 
I åtminstone ett av sophusen som hör till radhusen finns idag två tomma utrymmen. 
Jag föreslår att vi använder dessa för kärl för källsortering av glas, 
pappersförpackningar, plast och metall, som komplettering av de kärl som finns idag. 
 
 
Motion 13 
Grind till parkeringslänga från radhusen på Hedebyslingan 
Jag skulle vilja montera en grind och ett staket ner mot parkeringslängan på 
Hedebyslingan, för att hindra små barn att springa och cykla ner på parkeringen. 
 
 
Motion 9-13 skickades in av: 
Magnus Rysjö 
 



Bilaga 3 
 

 
Till Styrelsen: 
Jag vill lämna in 3 motioner till nästa årsmöte. 

 

Motion 14 
Installation av strömbrytare vid parkeringen (Carpat) för miljön skull. 
 

Motion 15 
Hur ska vi skydda de gröna område vid Nidarosslingan 32 från olika bilar som kör och förstör inne i 
område. 
 

Motion 16 
Sätta upp en skylt så folk hittar inne på gården. 
 

Motion 14-16 skickades in av: 
 
Mvh 
Guillermo Vega 
Nidarosslingan 32 
 


