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Sammanfattning av motionens yrkande 
De permanenta farthindrens kurvatur skall ses över för att förhindra skador på bilar. Dessutom skall 

tillfälliga farthinder ej monteras. 

Styrelsens svar 
De permanenta farthindren har lagts ut under 2016 av NCC som markentreprenör. Hinder på 

Alabastervägen samt Pärlemorvägen var behäftade med fel. Farthindret på Alabastervägen har 

skrapats av och vid senare tillfälle även lagts om helt och hållet. Några hinder har även fått målas om 

någon extra gång. Samtliga åtgärder av hindren har genomförts av NCC på garanti. Efter senaste 

åtgärden av NCC under hösten 2017 har samtliga hindren mätts enligt motionens förslag och 

samtliga hinder har enligt NCC nu godkänd kurvatur. Några bilister kan ändå uppfatta hindren som 

besvärande vilket vi har respekt för, men om man har en bil som är ovanligt låg eller har problem 

med farthinder av andra anledningar så ombeds man ta det extra försiktigt och eventuellt köra lite 

vid sidan av hindret.  

Gällande tillfälliga farthinder har styrelsen godkänt några boende på Ambravägen samt 

Alabastervägen att sätta ut de tidigare farthindren (tillfälliga). De sattes ut därför att de permanenta 

hindren inte haft den fulla effekt gällande fartsänkning som önskats. Styrelse och boende har 

löpande utvärdering kring behov av de tillfälliga farthindren. Ett av hindren satt lite löst, men efter 

påpekande åtgärdades det av de boende, vilket var en förutsättning för att farthindren skulle få 

användas. Användning av de tillfälliga hindren medför ingen kostnad för samfälligheten. Det ligger 

inom styrelsens ansvarsområde att sköta samfällighetens tillgångar. 

Sammanfattning och styrelsens förslag till beslut 
De permanenta farthindrens kurvatur är inom godkända värden. De tillfälliga hindren används bara 

på ett sätt som ligger inom styrelsens ansvarsområde att besluta om, är säkert ditsatta och används 

endast under snöfri årstid för att undvika problem med snöröjning. 

Styrelsen yrkar därför att motionen avslås  i enlighet med ovan sammanfattning.  
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