
Inkomna motioner 
 
1. Belysning vid lekplats. 
Belysningen vid den stora lekplatsen utanför Birkagränd (den med rutschkana) bör 
förbättras. Det finns idag ett par stolpar med belysning. Kanske kan dessa bytas eller byggas 
ut med någon mer riktad lampa som endast är tänd fram till 17-18 på dagarna. 
Lamporna bör vara riktade mot sandlådan men skall inte lysa upp så någon 
kringboende störs. 

Daniel Fagerberg, Birkagränd 10 

2. Staket längs med gästparkering utmed Birkagränd 
För att förhindra utrullande bollar på gatan samt på de bilar som tillfälligtvis parkerar 
på gästparkeringen utanför Brikagränd 10-12 bör ett staket byggas. 
Staketet bör byggas i samma stil som staketet runt tomten Nidarosslingan 19 och vara 
lika högt som den lägre delen av detta. 
För att åskådliggöra hur detta kan se ut har jag ”photoshopat” en bild tagen från 
Birkagränd 10 ut mot lekplatsen. 
Obs! Det krävs inget bygglov för ett staket som lägre än 120 cm enligt gällande 
detaljplan. Eftersom staketet inte heller tar i anspråk någon del av befintlig lekplatsyta 
eller grönområde är det inget som strider mot detaljplanens bestämmelser. 
 

 
 
Daniel Fagerberg, Birkagränd 10 

3. Höja förseningsavgiften 
Jag föreslår en ökning av förseningsavgiften från 50 kr till 2% av beloppet eller minst 200 kr. 
Detta pga dålig betalningsmoral hos några medlemmar däribland en av våra 2 stora 
bostadsrättsföreningar. 
 
Monica Lindstedt Käck, Nidarosslingan 62 
 
4. Alltid använda mejl  
Styrelsen skall i första hand alltid använda mejl vid utskick, kallelser, information till 
medlemmar. Detta för att snabbare och lättare sprida och förmedla information 
till medlemmarna. 
 
Monica Lindstedt Käck, Nidarosslingan 62 
 



5. Sikt i T-korsningen Hedebyslingan 
Någonting bör snarast göras åt sikten i ”T-korsningen”, vid torget 
Hedebyslingan/Hedebyslingan. Tujahäcken till bostaden i hörnet är alldeles för hög och 
skymmer helt sikten för bilar som kommer från båda hållen. Kan det sättas upp en spegel i 
korsningen och/eller kan häcken klippas till en höjd som säkerställer sikten? Det finns ett 
flertal sådan ställen där sikten är dålig och där det lätt kan hända olyckor. 
 
Familjen Windh, Hedebyslingan 44 
 
6. Hastighetsskylt i området 
Många kör på tok för fort. Skyltarna med 10 km i timmen sitter för nära infarten till Skälby 
trädgårdsstad för att hinna uppfattas när man svänger in i området Kan de flyttas in en bit så 
att bilisterna ser dem ordentligt?   
 
Familjen Windh, Hedebyslingan 44 
 
7. Styrelsearvoden 
Vi bör diskutera ersättningar och arvoden för Styrelsen. Det har framkommit att vissa 
styrelseledamöter fått ersättningar över 40 000kr. Självklart ska ledamöterna ha en 
ersättning, men vid stämman anser jag att vi skall komma överens om en fast peng per 
ledamot och arbetsuppgift och inte som idag.  
 
Familjen Windh, Hedebyslingan 44 
 
8. Trafiken på Vikingavägen 
 
Eftersom vi inte sett några förbättringar sen förra året (förutom en kort trottoar vid det nya 
dagiset) så upprepar vi oss. (Vi är medvetna om och glada över att polisen ska göra 
kontroller på Vikingavägen i år.) 
 
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 Orion) 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 återigen begär av kommunen att nya farthinder byggs på Vikingavägen. 
- Att Styrelsen återigen begär av kommunen att trottoarer byggs snarast. 
 
P-O Bergstedt & Veronica Kuess, Nidarosslingan 74 

 



Styrelsens rekommendationer på inkomna motioner till årsstämman 2012 för Skälby 

Trädgårdsstads Samfällighets Förening. 

Motion 1: Belysning vid lekplats 

Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen då syfte med ökad belysning saknas. 

Motion 2: Staket längs med gästparkering utmed Birkagränd  

Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen då bollspel hänvisas till redan 

befintlig och iordningställd grönyta, Ängen. 

Motion 3: Höja förseningsavgiften 

Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen. 

Motion 4: Alltid använda mejl 

Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen. 

Motion 5: Sikt i T-korsningen Hedebyslingan 

Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen och att kommande styrelse utreder 

och eventuellt vidtar åtgärder. 

Motion 6: Hastighetsskylt i området 

Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen och att kommande styrelse utreder 

möjligheten att flytta skyltarna. 

Motion 7: Styrelsearvoden 

Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen med motiveringen att det är styrelsen 

som fördelar det på stämman fastslagna arvodet sins emellan. 

Motion 8: Trafiken på Vikingavägen 

Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen. 

 


