Göteborg 2016-04-07

Årsmötet gav bifall till detta som nu gäller:

Om att ta i anspråk ”vägmark” för egna behov
Problem
Det är inte acceptabelt att enskilda medlemmar utnyttjar vägmarken för egna behov av
uppställningar. Det försvårar markarbetena över året och ger i vissa fall upphov till
skador på diken etc. Om en container, pall med gatsten e d står helt eller delvis på
asfaltytan innebär det att passerande fordon får väja. Ofta ut på den sköra vägkanten
som trycks ihop. Skador som måste åtgärdas med medlemmarnas avgifter. Det kan
också uppstå problem om man inte kommer åt hela vägbanan vid skottning och
sandning. Det uppstår vallar och isfläckar.
Åtgärd
Vägmark är mark som förvaltas av Vägföreningens styrelse för medlemmarnas räkning.
Detta gäller asfalterade ytor såväl som diken och ytor däremellan och ibland bredvid. I
styrelsens uppdrag ingår att förvalta dessa ytor för det allmännas bästa och i detta göra
avvägningar mellan behov och intressen. Så att det gagnar alla.
Brännö vägförening vill med stöd av detta förvaltningsansvar ha mandat av
medlemmarna att avhysa dem som annekterat vägmark för eget behov.
Avhysningen föreslås ske i två steg.
1. Skriftligt meddelande till den som tagit mark i anspråk. Skälig tid för flytt anges.
Marken ska lämnas städad och skador ska vara åtgärdade.
2. Inspektion på flyttdagen. Eventuella anmärkningar av t ex städning ska meddelas
och åtgärdas omedelbart. Inga kostnader för detta ska belasta medlemmarna.
Ann-Sofie
Tips! Det finns många sätt att lösa lastning och lossning – så vi slipper agera poliser:
•
•
•
•
•

En container behöver inte stå länge utanför ditt hus och ticka pengar. Se till att
du har allt staplat på tomten redo att kasta i containern den dagen den kommer.
Om du har svårt att placera gods tala med din granne. Där kanske det finns en
yta du kan låna.
Kommer veden på pall ska den in på tomten samma dag. Inte stå till
eldningssäsongen är över.
Samma sak gäller naturligtvis gatsten och jordsäckar.
Traktorer, släp och liknande får inte parkeras på vägen över natten. Kör in dem
på egen eller anvisad mark.

