
Hej, 

 

Skrivelse angående belysning av grusväg.  

 

Gränsen mellan områdena Skälby Trädgårdsstad samfällighet och Brf Kämpevägen utgörs av en 

grusväg (se bifogad skiss). Denna grusväg ligger på kommunens mark.  

 

Mot denna grusväg har alltså fastigheter i Skälby Trädgårdsstad (Nidarosslingan) och Brf Kämpevägen 

(Danagränd) sina baksidor, med tomt. Grusvägen används flitigt av hundägare och oss som bor i 

områdena, som promenad och genomfartsväg, osv. En lekpark i Brf Kämpevägen ligger t.ex. i 

anslutning till grusvägen. Men grusvägen är inte upplyst, vilket betyder att den ligger i totalt 

beckmörker de timmar som solen är nere. 

 

En icke upplyst gångväg utgör tyvärr en risk. Områdena hyser många barnfamiljer, och från höst till 

vår är det mörkt redan från eftermiddagen när barnen är ute och leker och springer mellan hus, 

områden och lekparker. Om morgnarna när de går till skolan är det även då ett beckmörker över 

grusvägen. En fin och användbar väg att ta är då istället ett obehagligt och mörkt stråk som undviks, 

och uppmanas att undvikas av de flesta, trist nog. 

Men det är ändå några som använder sig av denna väg i mörkret, har grannar bittert fått erfara. 

Inbrottstjuvar tar sig in mot baksidor och verandor i skydd av mörkret som råder. Särskilt utsatt är 

det den tiden på året när mörkret faller redan på eftermiddagen, innan föräldrar/vuxna kommit hem, 

och barnen kanske just är på väg hem från skolan...  

En fin och användbar grusväg blir alltså under många av årets månader istället en obehagligt riskfylld 

väg som undviks, samt en väg som funnen för ljusskygga personer med ljusskygga uppsåt. 

 

Med denna skrivelse till Järfälla kommun ber vi att ni överväger att ordna belysning på denna 

grusväg, så den kan brukas gott och säkert av oss som bor här.  

Vi ser också gärna en gemensam diskussion kring hur denna belysning kan ordnas.  

 

Tack 

 

Mvh 

Skälby Trädgårdsstad och Brf Kämpevägen 

Genom Patrik Johansson, styrelsen Skälby Trädgårdsstad samfällighet 


