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Hastigheten på vägarna inom Svinningeudd och grannföreningar. 

Många har åsikter om det farthinder som ligger för utvärdering i början av Svinningeuddsvägen. 

Men anledningen till att farthindret ligger där är ju uppenbar, det går på tok för fort på våra vägar. 

Skyltar i området upplyser om en önskvärd maxhastighet på 30km/h. Det är vad vi anser är en 

lämplig maxhastighet inom hela området. 

För att få en lagstadgad hastighet på 30 km/h så är det en snårig väg i enlighet med 

Trafikförordningens 1 kap §14 och §15. Österåkers kommun, Länsstyrelsen, Polisen är alla inblandade 

och en sådan ansökan är komplex och tidskrävande. Föreningen arbetar på att få en ”äkta” 30 km/h 

begränsning. 

Men lösningen är troligtvis inte att lagstadga hastigheten, det gör ju troligtvis inte att vi kommer köra 

långsammare…förändringen måste komma från oss bilister. 

I nuläget planeras det för ytterligare farthinder inom hela området för att komma tillrätta med 

problemet och det är alla som fortfarande kör för fort som kraftigt bidrar till detta.  

En uppmaning till Er som inte reflekterat över att ni kör för fort är att ni blir medvetna om detta i och 

med detta utskick och i framtiden bättre förhåller er till dessa max 30km/h som är lämplig inom vårt 

område och grannområdena.  

Två frågor till er som medvetet kör för fort.  

-Varför är det okej att köra fort utanför någon annan när ni inte vill att någon skall köra fort utanför 

er infart? 

-Hur kommer ni hantera en svår olycka med t ex ett barn på cykel som NI är skyldig till pg a bristande 

respekt för lämplig hastighet? 

När vi lägger ut farthinder var 75:e m för att komma åt fortåkningen så kommer många andra bli 

väldigt provocerade/irriterade och Svinningeudds tomtägarföring stå för en större kostnad som 

måste hanteras och i framtiden delas av alla som använder vägen. 

En uppmaning är att vi ALLA respekterar lämplig hastighet max 30km/h och påpekar för våra gäster, 

familjemedlemmar, grannar, nära & kära att det är detta som gäller.  

  Hjälp till att undvika denna katastrof! 

Får vi inte ordning på fortåkningen så kommer det garanterat komma fler farthinder!  



 

En gemensam syn och förståelse på fortåkningsproblemet och att rannsaka sig själv ger 

möjligheten att bibehålla den fina grannsamverkan som vi har idag, det borgar även för ett  

fortsatt idylliskt boende och en betydligt tryggare uppväxt för våra fina barn!  

 

 

 

Nedan gäller i huvudsak medlemmar i Svinningeudds Tomtägareförening  

 

Löst grus 

Då vädrets makter tar med sig en hel del av gruset som ligger på våra infarter ut på vägbanan så 

skapas en osäker miljö för våra tvåhjuliga vänner i alla olika åldrar. 

En önskan/vädjan från undertecknad är att varje fastighetsägare ser till att hålla rent utanför sin egen 

infart. Många har föregått med gott exempel och sett till att allt grus som forsat med i de kraftiga 

regnoväder vi haft hamnat på rätt plats igen.  

 

 

// Styrelsen, Svinningeudds tomtägareförening  

 


