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Till alla medlemmar i Resarö Vägförening
Nu är åter den härliga sommaren här!
Vår vackra natur och den prunkande växtligheten som är omkring oss är naturligtvis väldigt
uppskattad. I de fall växtligheten skymmer sikten på våra vägar är det dock en trafikfara och
kostar föreningen stora belopp att siktröja.
Kan ni som fastighetsägare själva ta tag i era närmaste ytor kring er och hjälpas åt med att
rensa/ röja runt er tomt, så spar vi på föreningens resurser och vi kan istället lägga mer
resurser på t ex belysning, dränering och ytbeläggning av våra vägar. Om ni dessutom håller
diken utanför era fastigheter fria från löv och andra lösa föremål så spar det föreningens
resurser ytterligare, samt förbättrar dräneringen från såväl vägar och tomter.
Plan- och bygglagen säger att alla fastigheter är skyldiga att ta bort siktskymmande
växtlighet utefter tomtgränsen. Det innebär följande:



Häckar får vara högst 80 cm höga på hörntomter vid vägkorsningar upp till tio meter
från närmaste vägkorsning.
Vägområde utanför den egna fastigheten måste vara fritt från uthängande grenar
upp till 4,6 meters höjd

Vägföreningens mål och åtagande är att säkerställa:
Hög säkerhet för alla slag av trafikanter om färdas och vistas på våra vägar.
Bra framkomlighet för utryckningsfordon, arbetsfordon, transporter och inte minst för
medlemmarnas egna bilar.
Kostnadseffektiv förvaltning och utveckling i form av lång- och kortsiktiga investeringar
samt löpande underhåll.

Vi hoppas att alla kan hjälpa till med detta arbete. Att säkerställa fri sikt är en viktig insats som du kan
göra för att förebygga olyckor på våra vägar!
Vi vill också påminna om att det är fastighetsägarens ansvar att meddela Vägföreningen om
man flyttar från ön och behöver gå ur medlemskapet. Bästa sättet är att maila till
vägföreningen på info@resarovagforening.se
Frågor om/kring våra vägar kontakta Vägfogden
Per Crenér
Tel: 073-7226885
vagfogden@resarovagforening.se

Varma hälsningar och önskan om en härlig sommar
från Resarö Vägförening
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