Medlemsbrev Lindome Vägförening december 2020
Hej, vi i styrelsen för Lindome Vägförening hoppas att julstämningen börjat sprida sig i stugorna, att
alla har en härlig ledighet att se fram emot och förstås att våra vägar skall hålla sig snö- och isfria. Vi
vill passa på att skicka ut lite relevant information om vad som händer och gäller i föreningen.
Föreningsstämma
Föreningens ordinarie stämma kommer sannolikt att hållas online p.g.a. den pågående pandemin, blir
det ändringar till det bättre försöker vi vara i Kyrkans Hus (Barnsjövägen 19, Lindome) som vanligt.
Detaljer om detta kommer att kommuniceras i kallelsen i början av året och på hemsidan. Stämman
hålls oavsett den 25 februari 2021 klockan 19:00. Års- och revisionsberättelser, debiteringslängd samt
förslag till inkomst- och utgiftsstat kommer att finnas tillgängliga på Lindome bibliotek och
www.lindome-vf.se från början av februari 2021. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1
januari 2021. Notera att för att en medlemsfastighet skall ha rösträtt på stämman behöver samtliga
ägare av fastigheten närvara eller representeras med fullmakt. Valberedningen söker aktivt efter nya
styrelseledamöter och förslag mottages varmt, se bifogat brev.
Rekrytering
Styrelsen har inte lyckats rekrytera en förvaltare under året och kommer att fortsätta leta efter en
lämplig person under 2021. Arbetet innebär skötsel av föreningens operativa verksamhet på dagtid,
exempelvis granskning och beräkning av faktureringsunderlag, kontroll av status på våra vägar osv.
Känner du någon som har kompetenser för den här typen av tjänst är styrelsen väldigt intresserad av
att få förslag.
Allmänna bestämmelser
Styrelsen har noterat problem med växtlighet i området. Vi vill därför påminna om att häckar och
annan växtlighet inte får vara högre än 70 cm inom 10 m från en korsning (5 m längs gång/cykelbana).
Växtlighet skall också hållas lodrät i linje med asfaltskant eller kantsten till en höjd av 4,5 m (2,5 m vid
gångbana).
Inför vintersäsongen och det nya året är det också viktigt att notera reglerna för blomlådor som
trafikhinder. För detaljer och ritningar, se bifogad information eller på föreningens hemsida
(www.lindome-vf.se) under ”Bestämmelser”.
Övertagandet
Senaste gången frågan om ett Kommunalt övertagande var uppe i Kommunfullmäktige var i slutet av
2018. Som underlag för beslutet fanns en utredning där vägföreningarna i kommunen inventerats.
Slutsatsen var att tre vägsamfälligheter har skäl att tas över av kommunen och Lindome Vägförening
var en av dem. Tekniska nämnden och den politiska minoriteten förordade ett övertagande men
politikerna i majoritet valde att istället öka bidraget. I underlaget finns en karta där alla våra vägar har
markerats med en status som säger om de behöver åtgärdas eller ej, styrelsen har för avsikt att följa
kartan och åtgärda alla vägar som är markerade som dåliga, oavsett vår bedömning, för att ha en god
chans i framtida diskussioner med kommunen.
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Information från Valberedningen
Lindome Vägförening svarar för skötsel av gator och vägar inom i stort sett halva Lindome tätort. Inom
resterande delar sköts väghållningen av Mölndals stad. Trots återkommande framställningar till de
styrande inom kommunen vägrar denna att överta väghållningen av vägnätet inom hela tätorten.
Föreningen måste därför fortsätta att bedriva sin verksamhet.
Arbetet inom vägföreningen leds av styrelsen som enligt stadgarna skall bestå av åtta personer, fem
ordinarie och tre suppleanter. Under innevarande verksamhetsår har en ledamot flyttat från orten och
därigenom avgått och en suppleantpost varit vakant i brist på kandidater. Härutöver har några
ledamöter aviserat att man önskar lämna styrelsen vid nästa årsmöte. Behovet av att få in flera nya
ledamöter nästkommande år är därför mycket stort.
Med hänsyn till att deltagarantalet vid föreningens årsmöten som regel är mycket lågt, och
möjligheterna till nyrekrytering vid mötet därför är synnerligen begränsat, vill vi på detta sätt
uppmärksamma Er medlemmar på behovet av att få in intresseanmälningar för ledamotskap.
Det är synnerligen angeläget att vi visar ett gemensamt intresse av att få en fulltalig styrelse som grund
för en allsidig väghållning. Erfarenhet av eller kunskap om drift och underhåll är givetvis ett plus men
inte på något sätt ett måste.
Om Du är intresserad av att ingå i styrelsen är vi därför synnerligen tacksamma för om Du i god tid före
årsmötet, som hålls i slutet av februari, kontaktar någon av oss i valberedningen via mail, telefon eller
brev. Kontaktuppgifter hittar Du nedan.

Med vänlig hälsning och tack på förhand.

Gustaf Gunnesby

Lars Lennartsson

gugu@telia.com

lars@kba.se

Telefon 031-991 295, 0708-991 295

Telefon 0768-268 400

Gnejsvägen 32, 437 32 Lindome

Persgärde 27, 437 35 Lindome
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Regler beträffande växtlighet och anläggningar vid gator och vägar.
Av säkerhetsskäl och för att möjliggöra rationell skötsel av vägnät gäller vissa regler beträffande
växtlighet, byggnader och övriga anordningar på fastigheter.
För fastigheter vid gatu- och GC-vägkorsningar gäller följande:
Växtlighet, byggnader, murar, staket, plank mm inom den så kallade sikttriangeln (se nedan) får inte
vara högre än 70 cm över nivån på vägbanan på angränsande gator och vägar.

För fastighet längs gata eller väg gäller följande:
Träd och buskar får ej växa ut över angränsande vägbana. Växtligheten ska tas bort i en lodrätt linje
från asfaltskant eller kantsten till en höjd av;
vid körbana 4,5 m
vid gångbana 2,5 m
För vissa gator och vägar omfattar vägmarksområdet mark vid sidan av den egentliga vägbanan. För
dessa gäller att träd och buskar ej får inkräkta på vägmarksområdet utan ska begränsas till tomtmark.
Detta är särskilt viktigt vid gator av större karaktär typ matargator, exempelvis Valåsvägen och
Annestorpsvägen. Fasta anläggningar typ murar, staket, plank eller dylikt får ej uppföras inom
vägmarksområdet.
Utfarter
Vid utfarter från fastigheter är det viktigt för säkerheten att sikten ej skyms. Fastighetsägaren bör
därför kontrollera siktförhållandena för att förhindra olyckor. Den som kör ut från fastigheten är
ansvarig om något skulle hända.
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Regler för utplacering av blomlådor som trafikhinder.
 Utplacering av blomlådor som farthinder på föreningens vägar får endast ske efter erhållet
tillstånd genom beslut av föreningens styrelse.
 Skriftlig ansökan om tillstånd ska inlämnas på av föreningen tillhandahållet formulär.
 Det är förbjudet att sätta ut lådor innan formellt tillstånd erhållits.
 Ansökan om utplacering av lådor skall ske varje år. Tillstånd gäller för tiden 15 april till 15
oktober.
 Endast 4 lådor tillåts per gatuavsnitt mellan korsande gator.
 Om föreningen ej hunnit vårsopa den gata på vilken lådor ställs ut ska den/de som erhållit
tillstånd för utsättningen utföra erforderlig städning i anslutning till lådorna.
 Lådor ska utformas och placeras i enlighet med av föreningen fastställda föreskrifter.
 Lådorna ska vara fyllda med växtjord och växter. Plantering av växter ska ske samtidigt som
utplaceringen.
 Om blomlådorna missköts eller föreningens regler och föreskrifter i övrigt ej följs och rättelse
ej sker trots påtalan kommer erhållet tillstånd att dras in med omedelbar verkan. Tillstånd
kommer därefter ej att erhållas för nästkommande år.
 Tas lådorna ej bort utförs detta av vägföreningen och sökanden svarar för kostnaden för
borttransporten.
 Den som enligt ansökan ansvarar för lådorna ska bo vid den gata där lådorna ställs ut.
Eftersom det för resultatet av åtgärden är viktigt att boende vid gatan är positiva till denna,
ska samtliga fastighetsägare längs det aktuella gatuavsnittet godkänna utplaceringen.
Godkännandet ska inhämtas av sökanden.
Ben 475 x 75 mm, längd 500 mm
Sarg 1222 x 100 mm, längd 1000 mm
Täckribba 422 x 45 mm
Bottenstöd 338 x 100 mm
Botten 9 mm plywood
Reeflexplåtar 4150 x 600 mm
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