
      
 
Våra vägar o Trafiksäkerhet 
 
Inom ramen för den Besiktning av alla vägar inom vårt område vi gjort under 2019, har vi också sett 
över behovet av åtgärder för ökad trafiksäkerhet och begränsningar av trafik m.h.t. belastning av 
vägarna med risk för skador. 
 
Vi avser nu att mer konkret gå vidare i detta arbete. 
Detta kommer att omfatta en översyn av vilka hastighetsbegränsningar vi önskar på olika avsnitt av 
vårt vägsystem. 
Vi kommer att se över vägarnas bärighet och hur stora belastningar de tål samt införa begränsningar 
av tung trafik i enlighet med detta. Stora och tunga transporter kan förstöra eller skada vägarna. 
Vi kommer vi att följa upp att siktvinklar i vägkorsningar och hörnor. 
Vi har uppmanat fastighetsägare att klippa häckar och anpassa ev. plank så att de inte skymmer 
sikten. 
Vi avser också försöka se över hur parkering sommartid sker längs vägarna, var det är lämpligt och 
var det är mindre lämpligt att parkera. Vi måste säkerställa att vägarna ner mot havet kan hållas 
öppna för ex. vis räddningsfordon. 
Vi har förbättrat vändplatserna på vägarna ner mot havet så att större fordon som renhållnings- o 
andra arbetsbilar kan vända utan att behöva använda naturmark för detta.  
På vändplatserna är parkering inte tillåten. Det kan vara försvåra för räddningsfordon och förenat 
med fara för liv om det vill sig illa. 
Vi kommer att se över belysningen vid våra vägar och se var det kan finnas behov av förbättring eller 
komplettering. 
 
Vi avser att efterhand som vi tillsammans med Kommunen kan fatta beslut om olika åtgärder ovan 
också sätta upp nya skyltar med information och anvisningar om detta. 
 
Det har framkommit önskemål om s.k. farthinder på ett antal platser och i något fall har det också på 
enskilt initiativ anlagts sådana. 
Vi vill informera om att det inte är tillåtet för enskild fastighetsägare att själv anbringa hinder eller andra 
anordningar på eller i direkt anslutning till våra vägar. 
Vägföreningens tillstånd krävs liksom Kommunens och Kommunen lämnar inga tillstånd utan 
Vägföreningens godkännande. 
Vidare skall ev. farthinder vara anpassade till regler avseende mått o annat som Kommunen fastställt. 
Vi kommer att generellt se över behovet av farthinder på olika platser, se om de som finns är 
ändamålsenliga och om det kan behövas fler och i så fall var. 
 
Arbetet med att förbättra trafikmiljön inom vårt vägområde avseende säkerhet och framkomlighet är 
en för de närmaste åren prioriterad uppgift för Vägföreningen. 
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