Lennart Malby, Lasse Dahlund och Gustav Gunnesby tycker att kommunen bör ta över ansvaret för
samtliga vägar i Lindome av rättviseskäl. Men politikerna tvekar. Arkivfoto: Lotta Nyvall

Inget politiskt beslut om vägföreningar
De stora vägföreningarna i Lindome och Kållered hoppas slippa ansvaret för sina vägar. Men
politikerna är inte redo att sätta ner foten än. Nu ska saken utredas vidare.
I förra veckan berättade Mölndals-Posten om den långvariga kamp som flera av kommunens
vägföreningar utkämpat för att få kommunen att ta över ansvaret för föreningarnas vägar.
Inte minst gäller detta de föreningar som underhåller vägar där trafikmängderna är stora.
– 90 procent av trafiken på Annestorpsvägen är inte med i vägföreningen och gång- och cykelvägen
från Lindomeån och upp mot Sinntorpsskolan används också av många andra än våra medlemmar,
sa Gustav Gunnesby i Lindome vägförening till Mölndals-Posten i förra veckan.
Politikerna i tekniska nämnden har tidigare gett tummen upp till ett förslag som går ut på att
kommunen tar över ansvaret för vägarna som hör till Kållered och Lindome vägföreningar. Men när
saken landade i kommunstyrelsens arbetsutskott ville politikerna där dra i bromsen.
– Vi återremitterade ärendet till stadsbyggnadskontoret eftersom det behövs kompletteringar, säger
Ulrika Frick (MP) som deltog i arbetsutskottets möte.
Nu ska tjänstemännen göra det tydligare exakt vilka kostnader och vilka personalresurser som
skulle behövas för att göra ett övertagande av vägarna. Därefter ska frågan läggas fram till
politikerna i kommunstyrelsens planeringsutskott för ett nytt ställningstagande.

Marcus Claesson (L), som är vice ordförande i planeringsutskottet, känner en oro över att vägfrågan
skulle kunna stjäla tid, pengar och kraft från planeringen av nya bostäder.
– Vi måste prioritera. Ska vi lägga kraft på nya detaljplaner för vägar eller stadsutveckling? frågar
sig Marcus Claesson.
Ulrika Frick är inte lika kategorisk som Marcus Claesson än så länge. Hon vill veta mer om hur
komplicerad hanteringen egentligen blir om kommunen tar över vägarna.
– Det kan finnas olika vägar att gå i detta. Det är ju just för att få den frågan utredd som vi har
återremitterat ärendet, säger Ulrika Frick.
Någon plan för när ärendet ska vara tillbaka hos politikerna finns inte i nuläget.
– Det blir någon gång under hösten gissar jag, säger Ulrika Frick.
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