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Under senare år har trafik på Högmalmarnas vägförenings vägar från utomstående 
ffa under sommarsäsong ökat kraftigt. Det medför slitage och ökade kostnader för 
underhåll, ökad risk för gående och skapar inte sällan parkeringsproblem och 
irritation för boende på Slanguddsvägen vid stora stranden. 
Vidare har flera fastigheter inom vägföreningen senaste åren råkat ut för kostsamma 
inbrott och stölder ffa under vintersäsong. Bara vår familj har råkat ut för två 
stöldbrott, båda gällande stöld från våra båtar och självrisken för detta har kostat oss 
30.000kr (ffa åldersavdrag på motordelar och elektronik som i praktiken gör att 
försäkringen bara täcker en liten del). Jag vet att Hjärtstrands m.fl. också haft 
”påhälsningar” där man försökt stjäla motordelar på torrlagda båtar. Med stor 
sannolikhet rör det sig om bilburna ligor som åker in i de områden de kan komma in i 
och tar det som finns där. 
  
Åker man på stora vägen norrut mot Vindö ser man att i stort sett varenda enskild 
vägförening har satt upp bommar som man ser från stora vägen. Till största delen 
skulle jag tro att det är telefonstyrda lösningar med en app och för gäster via tillfälliga 
koder etc. De tekniska lösningarna har utvecklats och fungerar och därmed är 
argumentet om att detta är komplext och osäkert t.ex. för utryckningsfordon inte 
längre relevanta. 
Kostnaderna vet jag inte men vi kan räkna på vad stölderna och skadegörelse samt 
ökat underhåll pga extern trafik kostar oss varje år . 
  
Med detta som bakgrund önskar jag framlägga motion om att sätta upp en bom där 
vägföreningen börjar. Tittar man på trenden med externa besökare, inbrott och att de 
flesta andra vägföreningar som är relativt lättillgängliga från större väg gör samma 
sak så tror jag att vårt beslut bara är en tidsfråga. Men ju längre vi väntar desto fler 
tråkiga incidenter och kostnader måste vi räkna med.   
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