
Inkomna motioner 
 
1. Hej! 
  
Det vore önskvärt med ett staket el.dyl. runt stora lekplatsen 
där det åker mycket bilar, det hjälper inte hur sakta man åker 
om det kommer ett barn utspringande, efter en boll t.ex. 
Det kan inte bara vara bilistens skyldighet att vara försiktig, 
det gäller även föräldrarna. 
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Utan småbarn, men med bil!  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Hej. 
 
Jag vill genom denna motion att styrelsen svarar på punkterna nedan: 
 
- När planerar styrelsen att ängsprojektet kommer vara klart? Tidsplan? 
- Gäller fortfarande de gamla planerna eller har det uppkommit nya? 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Många bilar som åker på Vikingavägen respekterar inte hastighetsbegränsningarna. Detta medför 
buller för oss som bor närmast vägen, samt en fara för alla barn som leker i området. 
 
De farthinder (den långa förhöjningen vid infart till området och avsmalningen vid övergångsstället 
vid grusvägen) som finns i dag är i stort sätt verkningslösa. 
 
Tidigare har kommunen avfärdat byggandet av nya farthinder med hänvisning till 
markförhållandena. På andra vägar (t.ex. Kärrvägen i Jakobsberg) med liknande markförhållanden 
har tätare placerade avsmalningar fått ned hastigheten. 
 
Även förbudet mot tung lastbil ignoreras ofta vilket medför buller och vibrationer för de närmast 
boende. 
 
Det förekommer en hel del gångtrafik längs Vikingavägen (bl.a. från vår samfällighet till dagiset)  
som ännu inte har trottoarer. Trottoarer skulle ha den dubbla fördelen att de skulle både göra 
vägen smalare och därmed göra det svårare för bilar att överträda hastighetsbegränsningarna, samt 
göra det säkrare för de gående. 
 
Vi föreslår: 
 
- Att Styrelsen begär av kommunen att nya farthinder byggs på Vikingavägen. 
 
- Att Styrelsen ber polisen att regelbundet kontrollera att förbudet mot tung lastbil efterlevs. 
 
- Att Styrelsen begär av kommunen att trottoarer byggs snarast. 
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Styrelsens svar på och rekommendationer till beslut rörande inkomna motioner 
 
1. Styrelsen rekommenderar stämman att anta motionen, och att ålägga styrelsen att ta fram 
förslag på staket och finansiering. 
 
2. Planerna på att göra i ordning ängen finns fortfarande kvar. Nästa steg utifrån ursprunglig plan är 
att fortsätta omvandlingen av ängen, och ta bort fler små stubbar osv. Därefter och i samråd med 
närmast boende se på eventuella planteringar för att kompensera den växtlighet som hittills tagit 
bort. Ursprungsplanen för detta grusades en aning på grund av den tidiga och kalla vintern 2010. 
Dessutom har styrelsen velat se över planen för ängen, och kommer att via en enkät till 
medlemmarna ta in förslag på vad man vill göra av ängen när steg ett i projektet är avklarat. 
Förslag kommer att diskuteras med närmast boende och även stämmas av med anläggningsbeslutet 
från Lantmäteriet, och när allt är klart vad gäller vad vi ska göra av ängen sätts en ny projektplan 
upp. Därför är det i dagsläget inte möjligt att sätta en exakt tidplan för projektet på plats, då 
denna hänger på vad vi kommer fram till att vi vill använda ängen till. 
 
3. Styrelsen rekommenderar stämman att anta motionen och att ålägga styrelsen att författa en 
skrivelse till polisen och kommunen som innehåller de krav som ställs i motionen. 
 
 
 
 
 


