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Uppföljning av motioner från 2021 och inkomna motioner till 
årsmötet 2022, samt styrelsens förslag till stämmobeslut 
 

Motion 2a från årsmötet 2021 
Motion angående asfaltering av gupp med yrkande att det görs skyndsamt för att få ner 

hastigheten.  

Flera alternativ kom upp efter diskussion på årsmötet. En omröstning gjordes mellan nedan 

alternativ:  

• 20 km/h i stället för 30 km/h med villkoret att tillstånd fås från kommunen. 

• Gupp eller inte gupp?  

• Gupp i vår för en budget på ca 20 000 kr? 

• Gupp efter utredning med framtagande av budget, att redovisa till nästa årsmöte? 

 

Omröstningen resulterade i att årsmötet väljer att hastigheten i området ska vara 20 km/h om 

tillstånd fås av kommunen. Omröstningen gav majoritet för gupp i området och årsmötet gav 

styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte ta fram ett förslag på budget och analysera var 

guppen ska placeras. 

 

Styrelsens bemötande gällande skyltar med 20 km/h 

I september 2021 skickades en begäran om beslut att införa hastighetsbegränsning från 30 

km/tim till 20 km/tim inom Torsby Samfällighetsförenings vägnät till Tekniska 

driftavdelningen på Värmdö kommun. Trafikingenjören på kommunen kontaktade 

Trafikverket som rekommenderade att vägföreningar skyltar med blåa skyltar med 20 km/h. 

Det enda som skiljer från att ha skyltar med 30 km/h är att polisen inte kan utföra 

hastighetskontroll vid denna skyltning. Inga tillstånd behövs för att skylta med 20 km/h. 

 

Styrelsens förslag är att det inte sätts upp skyltar med 20 km/h inom området eftersom 

skyltarna endast visar att hastigheten bör hållas utan att det finns någon skyldighet att hålla 

hastigheten, det är en rekommendation. Styrelsen föreslår i stället andra åtgärder, sen nedan. 

 

Styrelsens bemötande gällande gupp i området 

Styrelsen förslag är att asfalterade gupp placeras på infarten till Torsby Källväg och på Torsby 

Solängsvägen för att testa funktionen av guppen. Kostnad uppgår till ca 20 000 kr om det 

utförs i samband med asfaltering på Torsby Solängsväg som ska utföras i maj. 

Gupp kan inte placeras vid förskolan på Kalvandövägen pga. servitut för Kalvandö Gård. 
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Motion 2c från årsmötet 2021 
Motion med yrkande att styrelsen gör en koll över tunga maskiner som förs fram på vägarna.  

Flera alternativ kom upp efter diskussion på årsmötet. En omröstning gjordes mellan nedan 

alternativ:  

• Styrelsen pratar med fastighetsägare. 

• Motionen avslås. 

 

Omröstningen resulterar i att en majoritet anser att motionen bifalles. Årsmötet ger styrelsen 

i uppgift att prata med berörda fastighetsägare. 

 

Styrelsens bemötande 

Styrelsen bedömer det som svårt att prata med berörda fastighetsägare eftersom det inte finns 

någon lagstiftning att förhålla sig till och eftersom det är svårt att bevisa att fordonen medför 

extra slitage på vägarna. Styrelsens förslag är att fortsatt kommunikation sker via hemsidan att 

transport med lastbilar ska göras med försiktighet. 
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Motion 1 2022 från Birgitta och Per Ossmer 
Motionen gäller ett beslut som togs på årsmötet 2014, varför åtgärderna inte har utförts och 

hur styrelsen planerar i denna fråga. 

 

2014 års motion hade följande lydelse: 

”Angående åtgärder vid Ramservikens strand för att ge ökade möjligheter till sol och bad.  

1. Sydväst om badberget och mellan detta och gamla bryggan har vid det låglänta 

området tagits bort träd, buskar och sly. Området är numera lämpat som sol-badplats. 

Det krävs dock att marken i viss mån jämnas ut och täcks med sand eller (bättre) gräs. 

2. Att gå ner eller upp ur vattnet vid badklippan är besvärligt. Badklippan bör därför 

förses med någon mindre flotte/badbrygga som förankras vid klippans kant. 

(Jag yrkar att samfällighetsföreningen beslutar att: 

- Inom en kostnadsram om 15 000 kronor låta utföra åtgärder för att i enlighet med 

punkt 1 underlätta solande och badande vid stranden 

- Inom en kostnadsram om 10 000 kronor förbättra badmöjligheterna vid 

badklippan i enlighet med punkt 2.)” 

 

Styrelsens bemötande 

Styrelsen bifaller motionen.  
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Motion 2 2022 från Claus Hauber 
Det ska endast vara tillåtet att skjuta fyrverkerier på den egna fastigheten, ej på 

samfällighetens gemensamma områden/vägar på grund av nedskräpning. 

 

Styrelsens bemötande 

Detta är utanför styrelsens befogenheter. Allemansrätten och annan lagstiftning gäller.  

 

 

 


