
Margretelunds Vägföreningen

Anläggningssamfällighet med

411 medlemmar (fastigheter)

Drift och underhåll av…

 Vägar: 16 st, totalt 6,8 km

 Gångväg: 1,2 km

 Grönområden: 11 st

 Lekplatser: 2 st

 Bad: 2 st

 Vägbelysningsstolpar: 120 st

 P-platser: 6 st

 Sjösättningsramper: 2 st
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Verksamheten 2008

 Löpande underhåll – sommar och vinter:

Dikesslåtter, asfaltering potthål, rensning diken, trummor etc.

Snöröjning, sandning, fyllning sandlådor, vårsopning

 Nyheter under året: 

Nytt lager beläggning; Visirvägen, Sabelvägen

Asfaltering; Harneskvägen (södra del)

Refuger och farthinder; Margretelundsvägen

Förlängd gång och cykelväg; Margretelundsv.

Akut rensning och dränering av dagvatten

Fällbom monterad vid Spjutvägsrampen

Asfaltering Rödbosundsrampen

 Vägbelysning

Vägar



Plan för 2009

 Löpande drift och underhåll

 Beläggning Rödbosundsvägen (andra påslaget)

 Grusa av vägen mot Sätraängsbryggan och 

Rödbosundsbryggan

 Iordningsställa dike och infarter Pilbågsvägen

 Asfaltering, del av gångväg vid Margretelundsvägen

 Två nya belysningsstolpar på Spjutvägen och 

Badbergsvägen

 Vinterväghållning

Vägar



Verksamheten 2008

 Grönområden (äng och skogsmark):

Sly- och buskröjning

Nedtagning av träd

Utjämning av markytor

Gräsklippning på fem områden

Stubbfräsning

 Badplatser:

Tillsyn

 Lekplatser:

Ny klätterställning med rutschbana monterad på Sätraäng

Årlig besiktning och tillsyn

Grönområden, bad och lekplatser



Plan för 2009

 Löpande drift och underhåll

 Gräsklippning på fem områden

 Utglesning trädbestånd, röjning av buskar, sly

 Stubbfräsning

 Övertäckning av gammal husgrund Spjutvägen

 Asfaltering av i- och urlastningsplats Spjutvägsbryggan

 Ta bort trampolinfäste och köpa ny flaggstång vid Trälhavsbadet

 Fortsatta kontakter med kommunen p g a störningar vid 

Fiskartorpsbadet

 Köp av två nya gungor och byta ut staket runt gungställningen 

på Sätraäng

Grönområden, bad och lekplatser



Uppmaningar till oss alla

 För allas vår säkerhet och trivsel –

se till att växtlighet, häckar etc inte 

sträcker sig utanför tomtgränsen 

ut mot väg.

 Kom ihåg Frisiktstriangeln!

 Vid trasig vägbelysning, ring själv 

och anmäl detta på tel. 020-67 00 67. 

 För att skydda barn och djur, tag bort 

gamla nät, taggtråd, ståltråd, rep etc som kan vålla skada.

 Kör max 30 km/tim på våra vägar.

 Håll hundarna kopplade, speciellt mellan 1 mars och 20 augusti.

 Postlådor och soptunnor ska stå på tomtmark.

 Kontakta Vägföreningen om du planerar bygge etc på din tomt.

 

 

Väg 

Frisiktstriangel 

Min 

4,6 m 

Min 

2 m 

Vägbana Gångbana 

Över väg- och gångbana Inom frisiktstriangel 

Min 

2 m 
Max 
80 cm 

Fritt från 

vegetation 

Väg 

10 m 

10 m 


