Informationsbrev till samtliga
medlemmar – oktober 2018
Vi går nu in i vinterhalvåret och med det den lite mer ansträngande perioden för
vägarna och för oss som arbetar med dessa, att se till att vägarna är körbara och i
bästa möjliga skick.
Upptäcker ni akuta skador eller annat som kräver en akut åtgärd så hör av er till
vår jourtelefon, i annat fall nås vi på mailen där vi oftast svarar inom ett dygn.
För både jourtelefonnummer och mailkontakt se vår flik Kontakt på hemsidan.
I början av mars kommer vi som vanligt att ha vår årsstämma och vill man inför
det lämna in någon motion så måste den vara styrelsen tillhanda senast 31
januari.
För tillfället har styrelsen ett ärende hos Länsstyrelsen där vi har ansökt om
sänkt hastighet på ett par sträckor av Härkeshultsvägen. Vi inväntar svar och bör
ha detta innan nästa årsstämma.
Övrig lite blandad information finner ni nedan.
• Enligt den kommunala ordningsstadgan är det fastighetsägarens ansvar
och skyldighet att klippa träd och buskar, som skymmer sikten eller
hänger ut över vägmark (vägbanan med tillhörande diken och slänter) upp
till en höjd av 4,6 meter eller skymmer sikten i vägkorsningar. Se gärna
vidare kommunens broschyr och anvisningar.
• Markerade hastigheter och bruttovikter måste respekteras för att våra
vägar inte skall skadas och för att olyckor skall förhindras. Planera därför
så att tunga transporter inte behöver ske exempelvis vid tjällossning.
Undantag från angivna bruttovikter får endast meddelas av
styrelsemedlem!
• Om inte annat är angivet är, enligt de kommunala
parkeringsföreskrifterna, parkering tillåten i högst 24 timmar på våra
vägar, under förutsättning att vägen/vändplan inte blockeras.
• Trädgårdsavfall och annat skräp hör inte hemma i diket! Detta skall
läggas i komposten eller soptunnan! Diken måste fungera och leda bort
vattnet, som annars blir stående och tränger in i och skadar vägkroppen.
Skräpet kan även orsaka stopp i trummor med översvämning som följd.
Tänk på att det är vi alla medlemmar som får betala för dessa egentligen
ganska onödiga kostnader!

• Som bekant har vägföreningen ingen heltidsanställd personal, utan allt
bygger på att medlemmarna meddelar styrelsen eventuella skador på
vägar och diken. Så snart styrelsen får kännedom om skadorna så kommer
den att agera, men får inte styrelsen veta något, så kan den heller inte
agera. Ring därför alltid vid akuta skador till föreningen och meddela
akuta skador! Mindre akuta skador kan ni med fördel meddela oss
per mail.

