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Styrelsens Proposition 
 
Proposition om att bygga två chikaner i början av Svinningeuddsvägen och även ta bort det 
första gupp som finns vid Svinningeuddsvägen 4 
 
Styrelsen har under en tid testat att få ner hastigheten i området genom att placera ut 4 gråsuggor 
som en chikan i början av Svinningeuddsvägen. Orsaken till detta är att det är många bilar som inte 
håller hastighetsbegränsningen och att biltrafiken har ökat markant under de senaste åren. Som 
vägsamfällighet behöver vi agera för att bibehålla trafiksäkerheten då gående och cyklister ska 
rymmas inom samma vägutrymme.  
Styrelsen har också anlitat en vägexpert som har besiktigat vår väg vilket har föranlett till att vi har 
sänkt totalvikt på inpasserande fordon.  
 
Vid utvärdering av den tillfälliga chikanen anser styrelsen att utfallet har varit positivt då hastigheten 
har sänkts vid infarten till området och vill därför med denna proposition föreslå att vi bygger två 
permanenta chikaner samt ett avsmalnande parti och tar bort det första guppet på 
Svinningeuddsvägen enligt ritning nedan. 
Guppet tas bort eftersom marken under vägen består av lera och att en chikan är en bättre lösning 
för omkringliggande bebyggelse. 
Samfälligheten har under denna testperiod samt nedanstående förslag på permanent lösning anlitat 
ATA vilka har en lång erfarenhet av trafiksäkerhet och trafikreglering. 
Bifogar ritning som har utförts av ATA.  Kostnad enligt erhållen offert är  61.000 kr. Om vi i tillägg vill 
ha en mindre chikan på Björnkärrsvägen så offereras den för 11.000 kr. Priserna är exkl moms. 
 
Årsstämman föreslås i första hand godkänna föreslagen åtgärd på Svinningeuddsvägen och i andra 
hand att godkänna en tilläggsåtgärd på Björnkärrsvägen om behov uppstår.  
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Motion från medlem 
 
Snöröjning av anslutningsväg 
 
Under de senaste 5 åren har 12 fastigheter bildats/styckats vid Svinninge ga:16.  
Sandvikens samfällighetsförening har byggt väg för anslutning till fastigheterna. Denna väg 
har asfalteras under oktober 2019 och familjer bor idag i nio färdigbyggda hus längs den ca 
175 meter långa vägsträckan som nu utgör slutet av Svinningeuddsvägen.  
Alla fastigheter är medlemmar i Svinningeudds samfällighet och betalar avgiften till 
föreningen om ca 25-30.000/år 
Vi anser att vi som medlemmar i föreningen nu skall inrymmas i det avtal om snöröjningen 
vintertid  som Svinnigeudds vägsamfällighet har med entreprenör.  
Vi anser att snöröjning av dessa 175 meter väg, som är en del av Svinningeuddsvägen, skall 
inkluderas i den avgift som årligen betalas av fastigheternas innehavare, då detta för alla 
andra medlemmar ingår i årsavgiften till föreningen.   
  
Med vänlig hälsning, 
 
Staffan Hellgren,   Ordf Sandvikens samfällighetsförening 
 
 

Styrelsens svar 
 
Svinningeudds Samfällighet (SVS) har som uppgift att förvalta gemensamhetsanläggningen 
GA17 som är fastställd av Lantmäteriet och bl.a. innefattar Svinningeuddsvägen fram till 
Västerskärsringen.  I GA17 ingår INTE den anslutningsväg som motionen refererar till. Det 
finns även andra, men kortare, anslutningsvägar till fastigheter inom Svinningeudd som inte 
heller ingår i GA17. Enligt Samfällighetslagen (§18) så FÅR INTE en samfällighet bedriva 
verksamhet som inte är specificerad i stadgarna. SVS är alltså förhindrad att inkludera 
vinterväghållning av den aktuella vägsträckan. Motionen föreslås avslås. 


