Vägförening besviken över uteblivna
pengar

I veckan asfalteras Annestorpsvägen. Lasse Dahlund, ordförande i Lindome vägförening, är
besviken över att kommunen inte längre tänker bidra med några pengar för detta. Arkivfoto
Annestorpsvägen i Lindome behöver asfalteras. Tidigare har kommunen och Lindome
vägförening delat på kostnaden, men efter att i tre år ha förhalat ett besked frånsade sig
kommunen allt ansvar tidigare i höst.
Annestorpsvägen tillhör Lindome vägförening men eftersom sträckan trafikeras av buss står
Mölndals stad för snöröjningen. Tidigare år har kommunen även hjälpt till med halva
kostnaden för asfaltering av vägen. När föreningen 2015 kontaktade kommunen eftersom det
var dags för ny asfalt hade kommunen inga pengar.
– 2015, 2016 och 2017 har vi fått svaret att Mölndals stad glömt budgetera för detta. I år fick
vi istället beskedet att de inte betalar för några vägar som de inte är ansvariga för, säger Lasse
Dahlund, ordförande i Lindome vägförening.
Vägföreningen har sedan tidigare en pågående dialog med kommunen eftersom medlemmarna
vill att staden ska ta över ansvaret för vägarna.
Läs mer: Föreningar kan slippa vägansvar
De hoppas kommunen tar över vägarna

Beskedet att kommunen inte längre bidrar med några pengar för asfalt gör att missnöjet ökar.
– Vi är besvikna över att kommunen inte kan ställa upp och hjälpa till när det rör sig om en
genomfartsväg som trafikeras av buss, säger Lasse Dahlund.
Det är åtminstone tio år sedan vägen asfalterades sist och nu kan arbetet inte vänta längre
menar han, men föreningen har inte pengar till hela sträckan.
På tisdag och onsdag kommer delar av vägen att asfalteras vilket gör att det kan vara svårt att
komma fram. Beroende på hur vädret är kan arbetet dra ut på tiden och sträcka sig över både
torsdag och fredag också.
Under de dagar arbetet pågår kommer bussen som normalt kör Annestorpsvägen istället att
köra via Industrivägen mellan klockan sju på morgonen och 18 på kvällen.
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