Motion om hastighetsreducerande åtgärder på
Sergelvägen och Tessinvägen
På Sergelvägen och Tessinvägen finns det behov av hastighetsreducerande åtgärder då
trafikanter kör alldeles för fort. Då det bor många barnfamiljer i området finns en allmän oro
för att hastighetsbegränsningarna inte följs. De lekande-barn-skyltar som satts upp har inte
gett någon märkbar effekt på hastigheten. Ett effektivt sätt att minska hastigheten är enligt
min erfarenhet vägbulor av den typ som finns vid Kummelnäs förskola. Jag yrkar således att
vägbulor sätts ut på lämpliga ställen utmed Sergelvägen och Tessinvägen. För att säkra
hastigheterna utmed de två gatorna bör minst två-tre per gata sättas ut, varav ett för att
minska hastigheten mellan Sergelvägen 7 och Sergelvägen 13. Kostnaden per farthinder
uppskattas till ca 3,000 – 5,000 kr.
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Styrelsens svar till motionen, och förslag till behandling
MOTION, från Pia Gisgård angående hastighetsreducerande åtgärder på Sergelvägen och
Tessinvägen
Styrelsens svar
Gällande gupp på grusvägar har frågan diskuterats flera gånger tidigare.




Vid årsstämman 2005-06-11 avslogs en motion om gupp på Drottningvägen.
Vid årsstämman 2014-01-25 antogs en motion om ”gupp eller stopp-plikt” på
Regent/Viktoria-vägen. Efter diskussion med kommunen infördes väjningsplikt (ej gupp).
Vid årsstämman 2015-01-24 antogs en motion om gupp på Solviksvägen vid förskolan.

Till våren 2015 sattes gupp av plast ut på Solviksvägen mitt för Kummelnäs Förskolas södra
paviljong. Det gupp som då valdes var den mest högkvalitativa typ av plastgupp styrelsen kunde hitta
på marknaden. Guppet förankras med långa spikar i körytan. Kostnaden för ett gupp var 15.669 kr.
Trots att gupp av högsta kvalitet valdes har inte utfallet varit vad man kan önska sig. Guppet rör sig i
körytan när bildäck slår i, och måste återplaceras flera gånger per säsong. Det måste också tas bort på
vintern för att inte plogas sönder. Guppet har nu testats två sommarsäsonger.
Styrelsen anser inte att plastgupp är en långsiktig lösning och föreslår därför att plastgupp inte ska
användas. Gupp vid förskolan på Solviksvägen har redan beslutats (2015-01-24). Ett förslag till
långsiktigt hållbar lösning har därför tagits fram av styrelsen, se styrelsens arbetsplan (sida 30-31).
Förslag till beslut
Stämman beslutar att avslå motionen från Pia Gisgård.

