
Motion- Förslag om farthinder vid Fodervägen/Hagvägen 
Bakgrund: Många bilister kör tyvärr väldigt fort in i området och håller inte hastighetsgränserna. Vi 
som bor vid korsningen Fodervägen/Hagvägen bevittnar detta dagligen. Vi har flera små barn som 
nu bor vid denna korsning och min dotter har varit nära att bli påkörd. Andra grannar i området här 
har vittnat om en farlig trafiksituation vid den korsningen. Grannar som är oroliga både för sig själva, 
egendom, djur och barn som rör sig i området och passerar där. I somras körde en bil så fort att den 
hamnade ute på åkern. Tidigare har en bil åkt in i våra soptunnor pga för hög hastighet. 
Hastighetsgränserna respekteras inte och det gör mig bekymrad. Vi har flera farthinder i området 
men vi som bor innan dessa har tyvärr ingen vinst av dom. Jag anser därför att farthinder även bör 
upprättas i början av Hagvägen och Fodervägen för att förhindra att någon skadas i en allvarlig 
olycka.  

Förslag: Jag föreslår att vi köper in två flyttbara farthinder som vi sätter ett vardera i början av 
Fodervägen och Hagvägen för att bilister ska sakta in. Denna lösning är den smidigaste, mest 
ekonomiska lösningen jag kommit fram till . Vi kan få upp dessa hinder relativt snart, det är 
ekonomiskt rimligt och vi kan flytta dem vid behov . Jag har undersökt lite olika på marknaden och 
föreslår det som presenteras här nedan. Har pratat med försäljare Peter på Proni AB och vi är 
välkomna att beställa två av dessa kit till en kostnad av 3574kr. Fraktkostnad tillkommer på 695kr. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Ida Kettle 

Fodervägen 1A 

Mobil nr:0735-113431 

2022-04-02 

 



Styrelsens förslag till beslut: 

Styrelsen ser att det absolut finns ett behov av hastighetssänkande åtgärder och har vid 
flertalet tillfällen gått ut med begäran om att sänka hastigheterna och att man ska tänka på 
våra barn och djur i området.  

Denna åtgärd har tyvärr inte gjort någon påverkan på hastigheterna utan det körs fortfarande 
väldigt fort. 30 km/tim är en alldeles för hög hastighet på de flesta ställen i Loddby. Det ska 
även tilläggas att det inte bara är boende här i Loddby som nyttjar våra vägar och det är 
framför allt Fodervägen till fotbollsplanen nyttjas väldigt frekvent (framförallt efter 16 på 
vardagar samt helger) av utomstående. Vi som bor här i Loddby har även gäster som kommer 
hit för att hälsa på både nu och då. 

Styrelsen vill även påminna alla boende om vikten av att även hålla häckarna, framför allt vid 
korsningarna, tillräckligt låga. Rekommenderad höjd på en häck vid en korsning/utfart är 
enbart max 80 cm, något som inte efterföljs vid flertalet korsningar, utfarter. 

Frågan är vilken/vilka åtgärder som gör bäst verkan? 

·         Få förare anpassa hastigheten efter siktförhållanden 
·         Siktröjning i vägkorsningar (höjd 80 cm, längd 10 m åt båda håll) 
·         Fler farthinder 
·         Fartkameror 
·         Digital hastighetsskylt 
·         Parkering av egna fordon på egen tomtmark (ej för nära asfaltskant) 
·         Sopkärl placeras på egen tomtmark 
·         Besökande parkerar på anvisad plats 

Vi har idag 7 asfalterade farthinder och minst 3 speglar i olika korsningar. Känner inte till 
någon samfällighet som har så många farthinder i förhållande till antal meter väg som man 
har ansvar för. Hur tätt ska farthindren sitta, för att vi förare ska hålla högerfoten i schack i 
våra motorstarka bilar? 

Styrelsen anser att förslaget om farthinder ska godkännas och att detta bör köpas in så snart 
som möjligt, men att alla boende även ska se över sina häckar i korsningar och utfarter. Men 
att vi även kanske bör se över mer permanenta lösningar med fast farthinder. 

Däremot anser styrelsen att det ska finnas någon som är ansvarig för att ta in och ut dessa vid 
snöröjning, sopning mm eller vid andra tillfällen när det behövs. Det ska även inte åligga 
styrelsen att sköta detta utan lämpligaste någon annan boende i Loddby som vill åta sig 
uppdraget. 

I och med att det är en korsning kan vissa begränsningar finnas i var man får sätta upp ett 
farthinder man att styrelsen i sådant fall får i uppdrag att placera det på lämpligaste ställe men 
också enligt de regler som finns.  

 

Läs gärna informationsfoldern ”klipp häcken” som bifogas. 

 


