Framställningar från styrelsen –
hastighetsbegränsande farthinder
Bakgrund
På samfällighetens årstämma 28 mars 2017 diskuterades uppförande av farthinder inom
föreningen. Stämman gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget gällande
farthinder för att kunna presentera ett detaljerat förslag för beslut vid en extra stämma.
Styrelsen har sedan den 28 mars arbetat med förslaget gällande farthinder inom
området. Bland annat har styrelsen varit i kontakt med HSB, PEAB, Svevia och
kommunen för att ta del av deras åsikter och kommentarer kring farthinder. Styrelsen
har särskilt diskuterat de frågor som uppkom under stämman den 28 mars (t ex behov av
bygglov, vattenavrinning, olika typer av farthinder, antal farthinder). Styrelsen har även
åkt runt och tittat på utformningen av olika hastighetsbegränsade hinder på i vissa
områden i Norrköping. Styrelsen har tagit in kostnadsförslag och gjort en
kostnadskalkyl på hur mycket farthinder skulle kosta föreningen per andel.
Styrelsen förslag till beslut är:
Blommelunds samfällighetsförenings styrelse hemställer att Blommelunds
samfällighetsförenings extra stämma den 4 oktober beslutar att föreningen investerar i
farthinder. Dessa farthinder ska vara 9 stycken fasta asfaltshinder. 85 000 kronor i
budget reserveras för hinder.
Styrelsens motiv till beslut:
Syftet med hastighetsbegränsade hinder inom samfälligheten är att skapa en säkrare
trafiksituation för alla trafikanter inom området. Styrelsen bedömer att de farhågor som
finns bland många av de boende inom samfälligheten kring trafiken gör att farthinder är
motiverat. Styrelsen har undersökt och utvärderat två olika typer av farthinder, fasta
asfaltshinder samt flyttbara gummihinder. Styrelsen har också diskuterat med vår
tekniska förvaltning (HSB) vad de rekommenderar. Styrelsen har därefter konstaterat att
fasta asfaltshinder är det som är mest lämpligt för samfälligheten. På så sätt begränsas
hastigheten året runt, det är minimalt med underhåll och ingen förvaring behövs
vintertid. De problem med snöröjning som kan uppkomma är negligerbara enligt HSB
som har liknande hinder i andra områden.
Styrelsen har konstaterat att det krävs 9 hinder inom området. Dess placeringar visas på
en karta nedan. Kartan är dock inte på millimetern rätt, hänsyn kommer naturligtvis tas
till exakt var utfarter finns inom området.
Asfaltshinder är också mest ekonomiskt fördelaktigt. Kostnaden blir 85 000 kr totalt,
finansieras 20 000 kr från tidigare års överskott, 40 000 kr finns avsatt i budget för
2017. Resterande 25 000 kr tas med i budget för 2018, ger en kostnad på ca 190 kr per
andel. Asfaltshinder visas på bild, på nästa sida. Kommunen har meddelat att inget
bygglov behövs för att sätta upp farthinder inom området.
På stämman kommer styrelsen berätta mer om den utredning som gjorts gällande
farthinder och vilka andra åtgärder som vidtagits gällande trafiken inom samfälligheten.

På extra stämman den 4:e oktober kommer det att tas beslut om styrelsens förslag om
väghinder skall verkställas.
Kom på stämman och diskutera så föreningen gemensamt kan ta ett beslut i frågan!

