
Arilds Vägförening 

Styrelsens svar på motion från Staffan Laurell 

Strandhagsvägen asfalterades får några år sedan. Ett nytt lager asfalt lades på det 
gamla. Liksom tidigare finns upphöjningar i gatans ytterkanter som syftar till att leda 
regnvattnet ner i vägbrunnarna. Detta för att undvika översvämningar i de lågt belägna 
byggnaderna på vägens sjösida. 

För en av fastighetsägarna, vars byggnad ligger lågt jämfört med vägbanan, har den 
höjning av vägbanan som den nya asfalteringen inneburit, medfört att det blivit en så 
hög kant i förhållande till fastighetens stenlagda in/utfart att kanten skrapar under-
redet på bilar som körs in/ut på fastigheten. Problemet kan avhjälpas genom att väg-
banan förses med ett raster som sträcker sig över hela in/utfarten och ansluts till en 
brunn. (Regnvattnet fångas upp i rastret istället för att rinna in på in/utfarten på den 
aktuella fastigheten och därmed riskera översvämning i byggnaden.) Problemet kan 
även avhjälpas genom att stenläggningen läggs om och höjs inne på fastigheten och 
därmed anpassas till den högre vägbanan. En av vägföreningen inhämtad kostnads-
uppgift visar att upphöjningen skulle kosta fastighetsägaren 1 200 kr efter ROT-avdrag. 

Fastighetsägaren menar i en i juni månad 2011 inkommen motion till vägföreningen 
att det har ankommit på vägföreningen att vid asfalteringen tillse att det inte blir något 
behov av anpassning på intilliggande fastigheter. Detta hade kunnat ske genom att den 
underliggande asfalten frästs bort innan den nya lades på. Eftersom vägföreningen 
underlåtit att göra detta så ankommer det på vägföreningen att antingen ordna med 
ett raster eller att bekosta omläggningen av fastighetens in/utfart. 

Vägföreningens styrelse har i anledning av motionen konsulterat Riksförbundet för 
enskilda vägar (REV). REV har i svar anfört att förbundet delar vägföreningens styrelses 
uppfattning att det ankommer på de enskilda medlemmarna att anpassa sina utfarter 
efterhand som nytt slitlager läggs på de vägar som föreningen förvaltar. 

Vägföreningens styrelse avser inte att vidta ytterligare åtgärder i anledning av 
motionen. 

Vägföreningens styrelse föreslår att stämman beslutar enligt styrelsens förslag. 


