Bilaga 3

Motion till stämman
Hej!
Jag skulle vilja att det byggdes en gång/cykelbana med lysen mellan Florettvägen till Lavettvägen alternativt från
Florettvägen till Sköldvägen.
Antingen via den nuvarande sköldstigen alternativt via allmänningen som går mellan änden på Florettvägen till
Lavettvägen.
Det är en ganska lång omväg att gå till tex bussen när man går på dom vanliga vägarna när det är för mörkt eller
halt att gå via ovanstående stigar.
Vänliga hälsningar
Eva Olsson, Florettvägen 9b

Svar från styrelsen

Styrelsen har förståelse för önskemålet och har tidigare diskuterat passagen mellan
Florettvägen och Visirvägen (Väderkvarnsstigen).
Sträckan mellan Florettvägen och Visirvägen består av 120 meter relativt oländig terräng.
Arbetet skulle innebära sprängning mellan befintliga fastigheter med tillhörande besiktningar
och sedan packning av väg, ytbeläggning, el och belysning, och då kommer vägen ändå bitvis
vara mycket brant (sannolikt så brant att trappa behövs). Arbetet kommer också kräva access till
intilliggande fastighet som är en bostadsfastighet. Föreningen har haft planer på att anlägga en gångstig och trappa på aktuell sträcka, men har prioriterat ned detta bl.a. på grund av kostnadsskäl. De uppskattade kostnaderna bedöms inte stå i rimlig proportion till nyttan.

Sträckan mellan Florettvägen och Sköldvägen består av ca 220 meter stig. Det går att göra
GC- väg här men stigen går mestadels på mark som inte är föreningens och där marken är vår
äger vi en smal remsa endast 1,5 meter bred. Arbetet skulle antagligen behöva koordineras
med både kommunen och angränsande vägförening. En utbyggnad av GC-väg denna sträcka
kräver upplåtelse av mark från bl.a. intilliggande bostadsfastigheter.
Styrelsens bedömning är att anläggande av en GC-väg enligt förslaget inte är förenligt med
anläggningsbeslutet. En omprövning, dvs. ett nytt beslut av Lantmäteriet, skulle krävas för
föreslagen utbyggnad. De aktuella områdena (som i dag är upplåtna till gemensamhetsanläggningen) utgörs i dag av grönområden vilket innebär att en ändring i sådana fall krävs till
vägändamål. Om förslagen ska kunna genomföras krävs vidare att ytterligare mark upplåts för
gemensamhetsanläggningen. Även i de detaljplaner som rör de föreslagna områdena är
marken planlagd som park.
Det ovan anförda innebär att styrelsen inte kan ställa sig bakom motionen.

