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Ang Vägbredden på Kagghamra tomtområde 

Det här skrev jag  den 11sept på Kagghamra FBsida.  

Har alla hört att kommunen bestämt att vägarna efter uppgrävning kommer att göras smalare. 
Enl. kommunen för att hålla ner hastigheten på området. Vad nu kommunen har med våra vägar 
att göra på det viset. 
Fulkomlig idioti och livsfarligt tycker jag iaf. Vill man komma åt hastigheten finns det andra 
lösningar. T.ex. monterbara vägbulor som även går att montera på grusvägar 
Smalare vägar där vi promenerar med hundar o barnvagnar och cyklande barn. Samtidigt som vi 
har sopbilar, traktorer, snöröjare o andra större fordon. HUR sjutton tänkte man nu då!!! 
Det finns många ställen på området det kommer att bli långa backningar där det inte går att 
mötas och där sikten inte är sådan att det går att planera möte..... 
Kan det va nåt för vägföreningen att påverka?  

Det visade sig att det inte var många som hört talas om det här beslutet. Dessutom visste ingen 
vem som tagit det: 

 

 
 
Idag 2okt  
 
Efter lite efterforskning i vem gör vad har jag kommit fram till: 
 
Kommunen har inget med vägbredden att göra.  
 
Huvudentrepenaden har företaget Rumble.  
Det är tillsammans med Rumble, vi/vägföreningen i samförstånd kan komma överens om vissa 
frågor ang vägbredd, ängar och annat. Hade inget annat sagts här hade beställningen varit att 
återställa vägarna i befintlig bredd. Men enl. Ulf Carlsson (projektledning / Röda Tråden ) har 
detta ändrats efter vägföreningens anvisningar om smalare vägbredd för att sänka hastigheten 
på område. Det nya måttet ska då vara 3,5 meter.  
 
Enligt Bite är det 3,5m på grusväg och 3,5m + stödkanter som gäller för asfaltsväg 
 
Det här är ett beslut som iaf inte jag hört talas om och det står ingenting i protokollen från möten. 
Frågan är så stor att det bör finnas ett beslut där samtliga fått säga sitt. 
 
Gå gärna ut och mät så ni får en uppfattning. En Volvo V70 är 2,20 med backspeglar. En lastbil 
är 2,60 + backspeglar 
 
På min lilla vägsnutt, Strandstigen, är det ingen som möts som det är nu. Där är bredden 4 meter 
 
Den här bredden, 3,50, kommer påverka alla.  
 
Det kommer troligen uppstå situationer som man är tvungen att backa ur. Å hur kul är det på 
vintern när det är lite småskumt ute. 
 
Jag kommer iaf inte släppa ut mina barn/barnbarn att cykla på vägarna då vägbredden som blir 
”över” inte är mycke bredare än ett cykelstyre +20. Inte mycket att vingla på. Och att promenera 
med barnvagn och barn blir tveksamt 
 
Hundägare kommer att få stå i snövallarna. 
 
Och det är med stor tvekan ungarna bör gå till bussen med så små marginaler 
 
SRV säger att de inte kör om vägbredden understiger 3,50m vilket kommer att vara svårt att 
upprätthålla vintertid. 
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Vinterväghållaren har jag inte pratat med men av egen erfarenhet vill man ha marginaler 
 
Jag kan tänka mig att bonden i Kagghamra återigen slutar betala vägavgift. Han lär inte komma 
fram med sina maskiner 
 
Går det att påverka. Är det för sent? 
Nej det är inte för sent. Åtskilliga vägar återstår och för de som är någorlunda klara kan det 
kanske fungera utan större arbete. 
 
Det bör inte påverka priset för enskilda när det gäller VA. Eftersom det handlar om att återställa 
befintliga vägar efter nedgrävning av avlopp. 
 
Med andra ord. Att ändra det här är endast ett telefonsamtal borta. Från Vägföreningen till 
Rumble. 
 
Motivet att hålla ner hastigheten måste gå att påverka på andra sätt med vägbulor/ blomlådor. 
Sånt som är i efterhand justerbart. När vägarna är klara är det permanent och det får vi leva 
med…… 
 
För att påverka måste det vara fler än jag som reagerar. Så här har ni mailadresser  till KTF och 
VF styrelser. Vill ni vara med att påverka så är det läge nu!  
 
I skrivande stund sänder jag det här brevet till KTF/ VF styrelser 
Jag föreslår att ni gör detsamma om ni håller med. För att få någon reaktion bör det vara flera 
stycken som gör så. 
 
Jag lägger dessutom upp detta på FB kagghamrasida samt på Oss kaggare emellan 
 

KTF Brevlåda 

Kontakta KTF:s Styrelse  på ktf@kagghamra.com  
 

  

Vägföreningen Brevlåda 

Kontakta VF:s Styrelse på vf@kagghamra.com  
 
Det går väl att ringa också men jag lägger inte ut några nr här 
 
 
 
 
 
Å för denna information och åsikter står jag: 
 

Putte Qvarnström 
 
Tomt 68 
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