
Anders Starck motion 2: 
Vinterväghållningen har denna säsong, utifrån min begränsade horisont, varit bättre än föregående 
säsong trots det myckna snöandet. Men jag vill ändå peka på två saker som aktualiserats: 
Även med frekvent plogning, med t.ex. midjestyrd traktor, byggs ett tjockt snötäcke upp på 
körbanoma. I backarna, (t.ex. på Norrövägen) har detta inneburit en yta som snabbt blivit till ett 
svårbemästrat oregelbundet spårat "tvättbräde". Samtidigt har den allt smalare vägbanan, och delvis 
dålig sikt i kurva, gjort att en del trafikincidenter uppstått. För att undvika liknande problem i 
framtiden föreslår jag 
dels att man i dessa backar, och ev. på övriga vägnätet, vid tjockt hårt snölager på vägbanan anlitar 
en väghyvel för att få körbanan i gott skick! (Sådan finns att tillgå i Åkersberga.) Att det ska ingå i 
plogningsuppdraget att ta bort sådan packad snö?! 
dels att det i aktuella backar inrättas några utvidgningar av vägbanan, (Mötesplatser) så att möten kan 
genomföras säkert. 
Kanske också att man på något vis, vid svårbemästrat väglag och smal vägbana kan förorda att trafik 
uppför vissa brantare backar har företräde framför trafik som ska nedför backen. 
Jag föreslår årsmötet 
att besluta att styrelsen utreder och vidtar åtgärder med anledning av ovanstående motion 
 
 
 
Svar på Anders Starcks motion 
 
Under hela vintersäsongen har vi fört  en dialog med entreprenören om åtgärder, vad som är rimligt 
och vad som är möjligt. Att vi haft vissa problem även denna vinter är helt klart, men i det stora hela 
har snöröjningen fungerat bra så här långt. Vi har en troligtvis lång vår framför oss, så ännu kan 
ytterligare problem uppstå. I skrivande stund har snöröjningen den här vintern, kostat oss 171000:-. 
Och det är inte slut än.  
Styrelsen är beredd att satsa precis så mycket pengar som samfällighetens medlemmar är beredda att 
betala, och då får vi naturligtvis diskutera hur mycket det får kosta och anpassa medlemsavgifterna till 
det. 
Styrelsen har även detta år haft målsättningen att åstadkomma bästa möjliga vinterväghållning till för 
medlemmarna, lägsta möjliga kostnad. 
Styrelsen anser därmed Anders Starcks motion 2, besvarad.  


