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Kommande arbete med våra diken m.m.
Margretelunds vägförening påbörjade under förra verksamhetsåret en översyn av våra diken och avrinningen
inom Rödbosundsområdet. Det finns flera orsaker till detta. Först och främst så har föreningen som uppgift
att se till så att våra vägar avvattnas, men vi vill också försöka vara förberedda på de konsekvenser som
följer när klimatet ändras. Vi har under en följd av år upplevt värre regnoväder med skyfall etc. i jämförelse
med tidigare. Speciellt om vi ser till när vägar och diken byggdes samt när exploateringen av området
skedde.

Vägföreningen är ansvarig för vägområdet, vilket innefattar själva vägkroppen, vägren, diken och slänter
m.m. Vår uppgift är, som nämndes ovan, att se till att vägen håller sig torr och att vägkroppen inte förstörs av
vatten. Detta ska diken m.m. vara dimensionerade för. Observera att föreningens diken inte har som uppgift
att ta hand om kringliggande fastigheters dagvatten. Det åligger respektive fastighetsägare. I sammanhanget
vill vi påminna om de regler som gäller för er som fastighetsägare, info om detta finns på föreningens hemsida, mvf.se under länken Ditt ansvar som medlem.

Här nedan är ett urklipp vad som gäller just när det gäller dagvattenhanteringen.
•

Du är som fastighetsägare skyldig att se till att det under infarten till fastigheten finns en vägtrumma,
min 225 mm:s diameter, som möjliggör för vatten i diket att rinna vidare.

•

Vid nyanläggning av tomtinfart skall minst en meter av infarten mot den belagda vägen asfalteras så
inte lösgrus sprids ut på densamma.

•

Du är som fastighetsägare skyldig att ta hand om det dagvatten som härrör från din fastighet. Vattnet
får inte rinna ut på våra vägar eller på någon annans fastighet! Vid hårdlagda ytor och lutning ut mot
vägen kan gallerränna behöva anläggas över infarten och andra hårdlagda ytor.

Med början i slutet av augusti kommer föreningens entreprenörer se över våra diken och spola trummor, se
till att brunnar är frilagda m.m. Vi hoppas att det inte kommer att påverka er vardag, men det förekommer att
tomtinfarter har anlagts utan att följa de regler som gäller med trummor etc. Ni kommer att bli extra berörda
av arbetet.
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