
 

 

Motion till årsmöte i Fagerholms Vägförening 
Rubrik 
Skriv en rubrik som tydligt sammanfattar vad motionen handlar om. 

Vägskylt om att Enskild/Privat väg och Parkeringsförbud råder på 
Fagerholm. 

Yrkande / förslag till beslut 
Skriv kortfattat vad du vill att årsmötet ska besluta. 

Att Fagerholms Vägförening ansöker om tillstånd att sätta upp en 
alt. flera skyltar i början eller utmed Fagerholmsvägen. 
 

Bakgrund 
Skriv kortfattat de bakomliggande skälen till varför motionen skrivs. Syftet är att alla ska få samma 
bild av vad motionen handlar om. 

Med anledning av ökad trafik av icke-boende på området, både 
under vintern men framförallt under sommaren då många dykare 
och badande söker sig hit. Detta påverkar trafiksäkerheten och 
medför slitage på våra vägar, samt en hel del parkeringsproblem 
som även allvarligt påverkar framkomligheten för 
utryckningsfordon.  

Förutsättningar 
Hänvisa till relevanta tillstånd, regler eller lagar som utgör förutsättningar för motionens 
genomförande.  

Det är bara Trafikverket, kommunerna och enskilda väghållare som 
får sätta upp vägskyltar.  Tillstånd krävs och söks hos Trafikverket 
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-
om-skylt-for-vagvisning/ 
Ansökan om tillstånd måste göras av styrelsen för Fagerholms 
vägförening och handläggningstid på Trafikverket är ca 2 månader. 

Trafikskyltar kan beställas på Trafikverket samt Skyltcentralen. 

Förväntade effekter av att årsmötet bifaller motionen 
Beskriv vad du önskar uppnå med motionen. 

-att det blir mindre slitage på våra vägar 
-att vi på området får en tryggare trafiksituation  



 

 

-att problem med parkerade bilar på allmänningar, vid väggren, på 
privata tomter, på mötesplatser, mm minskar eller förhoppningsvis 
försvinner.  

Ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar) av motionen 
(engångskostnader och återkommande) 
Beskriv så tydligt som du kan de ekonomiska konsekvenserna av motionen. En bra sammanställning 
av kostnaderna underlättar styrelsens handläggning och förenklar beslutsprocessen på årsmötet.  

Förslaget innebär inga återkommande kostnader, endast en mindre 
engångskostnad enligt följande: 

Kostnad för skylt (skyltcentralen.se): 
Enskild / Privat Väg Sek 679  
Parkering förbjuden Sek 499  
Stolpe Sek 525 
Stolpfästen x2 à Sek 85 
ev arbetskostnad  

Finansiering av de ekonomiska konsekvenserna (om kostnader)  
Beskriv hur du föreslår att de ekonomiska konsekvenserna av motionen ska hanteras av föreningen. 
Detta är speciellt viktigt om det är större eller återkommande kostnader. 

Då detta inte innebär några större kostnader, är förslaget att 
kostnaden tas av Fagerholms Vägförening inom kommande årets 
budget.  

Kontaktuppgifter till motionären 
Namn 
Fastighetsbeteckning 
Adress 
E-post 
Telefon 


