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Motion till årsstämma 2016 för Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening

Furängsvägens nedre del
Jag föreslår att Furängsvägen rätas ut i sin nedersta del, så att två skarpa kurvor försvinner. Mitt
förslag är att den dras rakt från Furängsvägen l ned till byvägen {Norra Åbyggebyvägen). Dragningen
blir bakom nuvarande postlådor vid Furängsvägen l, rakt ned söder om bef. el-skåp för att mynna ut
på byvägen ca 30 meter söder om nuvarande utfart.
Fördelen bli r att vi sl ipper två kraftiga kurvor, där vägen ständigt trycks ner i dikena p.g.a att den
tyngre trafiken genar i kurvorna. Samt att plogning och övrigt underhåll blir enklare och billigare.
Dessutom återstår ju ett tidigare beslutat jobb, att "lyfta upp" vägen från dikena efter senaste
timmerbils-transporter. Detta jobb blir ju då ej nödvändigt.
Som markägare kräver jag ingen ersättning för marken, då jag utgår från att marken för befintlig
vägsträckning återgår till mig.
Jag föreslår att vägföreningen ansöker om statligt och kommunalt bidrag för upprustning av hela
Furängsvägen i samband med detta arbete. Övre delen av Furängsvägen är j u i ett akut behov av
förstärkt underlag. Detta framgår ju varje vår, då den tunga trafiken (slamsugare m. fl.) nästan sjunker
igenom vägen.
Enligt förrättningen skall denna väg innehålla 4 mötesplatser per kilometer. .Detta saknas ju också på
Furängsvägen, vilket ju då kan åtgärdas samtidigt. Åtminstone de som går att göra.
För ev frågor kring denna motion, hör gärna av Er på tfn 072-7049956

Kommentar från styrelsen:
Styrelsen befarar att den i motionen föreslagna ombyggnaden kan bli kostsam. Det är
därför inte lämpligt att årsstämman beslutar om att utföra den utan att först ha en
bedömning av kostnaden så att den kan avsättas i budget. Styrelsen yrkar därför avslag
på motionen.
Istället yrkar styrelsen att årsstämman beslutar
- att styrelsen uppdras att under verksamhetsåret ta fram en kostnadsbedömning eller
offert för åtgärden och ansöka om bidrag för densamma
samt
- att om kostnaden för vägföreningen efter bidrag blir mindre än XXX kr utföra
åtgärden innan nästa årsstämma.

