Gällande Vägpolicy senast beslutad i styrelsen 20190804
I vårt område finns ca 8km grusväg och drygt 300 m asfaltväg. Föreningens målsättning är att
bedriva ett högt underhåll av vägarna för att hålla en god kvalitet under hela året. I huvudsak
sladdas vägarna tre – fyra gånger årligen beroende på vädret. De senaste åren har vägarna
också saltats i början av juni. Anledningen är att minimera förekomsten av dammbildningar,
en annan fördel är också att vägarna blir hårdare och starkare.
Grusning av vägarna sker efter behov, oftast blir det ett par vägavsnitt årligen.
I föreningen så finns ett vägavsnitt som idag är belagt med asfalt, ca 300 m. Detta vägavsnitt
är nödvändigt då det omfattar en längre backe, där grus annars hade spolats bort.
För ett par år sedan undersöktes möjligheten att belägga föreningens samtliga vägar med
asfalt. Möjligt att man på sikt sparat pengar på underhåll av grusvägarna, men det avgörande
var att vi då med största sannolikhet hade fått mycket högre hastigheter inom vårt område,
vilket inte var acceptabelt.
Dikenas utformning och funktion har diskuterats pga komplexiteten. Många olika ledningar
är förlagda i dikes området och som är svåra att gräva ner i marken pga berg.
Dikets huvudsakliga uppgift är att avvattna vägbanan och dränera vägkroppen – men diket
har också andra viktiga funktioner. (Ref Vägverkets publ 2003:103)
Precis som övriga delar av vägen måste också dikets utformning vägas mot kostnaderna för
anläggning och skötsel så att en ekonomiskt rimlig lösning hittas.
Vårt primära mål är att dikena bör tillgodose följande funktioner:
• god avvattning av vägbanan och vägområdet
• god dränering av vägkonstruktionen
• plats för snöupplag
• god ekonomi
Vem är det som ansvarar för trummor under utfarter från fastigheter?
Vi tillämpar allmän vedertagen praxis som råder. Om någon har behov att kunna köra in med
ett fordon till sin fastighet så är det fastighetsägarens ansvar att anlägga en trumma i rätt
dimension för flödet i diket samt att han också fyller över trumman så att den inte deformeras.
I de fall trumman behöver läggas om så står föreningen för grävkostnad och fastighetsägaren
för trumkostnad.
På städdagarna rensar vi diken/vägtrummor, enklare underhåll av vägar ex vis att laga hål i
vägbanan som uppstår efter häftigt regn.
Samtliga vägrenar slås också regelbundet efter midsommar. Här kommer vi också att på sikt
försöka utöka den biologiska mångfalden.
Vägarna plogas också regelbundet när behov föreligger. Plogning sker om snömängden
överstiger 8-10 cm snö.
Generellt har vi en hög standard på våra vägar genom de åtaganden och underhåll som
ständigt genomförs.
Avslutningsvis kan nämnas att Skälövägen som går igenom vårt område tillhör
vägsamfälligheten Helgerum-Skälö, vilken också föreningen är största andelsägare i.

