Motion till Kummelnäs vägftirenings årsmöte 2OlI

-

Rensättravägen
Sågsjöhöjden binds samman med Kummelnäs genom Rensäthavägen. Detta är en väg som är
exfemt brant, en av fä vägar i kommunen som har en vamingsskylt som anger att lutningen är mer
än l2%o. Vägen har liksom majoriteten av KVFs vägar en beläggning av grus. Eftersom partiet är så
brant iir det svår1 både vinter- och sommartid att hålla vägsträckan i ett godtagbart och trafiksåikert
skick.
Vägen är en genomfarlsled som binder samman Hasseluddsvägen med Lövbergavägen. Den börjar
vid Hasseluddsvägen och är fram till Tessinvägen en kommunal väg och belagd med asfalt.
Därefter {tilj er en sträcka på ca 550 meter diir KVF iir huvudman och där vägen är grusbelagd, detta
iir det branta parliet. Vid Porsmosseverket vid Kummelvägen iir det återigen kommunen som 2ir
hur,'udman och återigen en asfaltsbeläggning.
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Vi ftireslår liiliande:
Att KVF utreder möjligheten

ti1l och konsekvenser av att den återstående delen av Rensättravägen
på ca 550 m, se karta ovan, övergår från att ha KVF som hur.udman till att bli en kommunal väg.
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Lars Frederiksen
Sergelvägen 20

Reet Sjögren
Tessinvägen 2

Samtliga som undertechtat denna motion ingår i styrelsen för SågsjÖhöjdens
.fas t i ghe t s ri gar ft r e ni ng.
Sågsjöhöjclens fastighetscigareJörening (SFF) /epresenterar ca 80 faslighetscigare främst boende på
Sergelvrigen och Tessinvcigen samt delar av Renscitlraydgen. Området ligger i utknnten av
Kummelntis vcigförening (KVF) och har inte ingått i de delar av dar nya detaljplaner har drhetats

.fram utan vi har hafi en uppdaterad detaljplan sedanflera år.

Motion till Kummelnäs vägförenings årsmöte 20Ll
gällande fiirbättrad trafi ksäkerhet Rensättravägen

-

Rensåttravägen förefaller ha blivit genomfartsled och har ått en avsevärt okad trafik jåmfort med
tidigare. Hastigheten är idag relatir,t hög på Rensåttravaigen sårskilt i forhållande till vågens kvalitet
och utformning. Ätgård önskas for att öka trafiksäkerheten.

I korsningen Tessinvågen och Rensåttravägen utgör dålig sikt och höga hastigheter en förhöjd risk
för tillbud. Bilar från Hasseluddsvägen håller idag hög hastighet igenom kurvan innan korsningen
och genom densamma. Aven i motsatt riktning hålls hög hastighet.

Vi föreslår följande:
Att K\F utreder hur hastigheten

på Rensättravågen" och då

RensåttravägerVTessinvågen. kan

aröJ u

i synnerhet i korsningen

minska.

ng skulle kunna vara vägbula i samma stil som kommunen anlagt i korsningen John
Rensättra\'ägen.
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Sågsjöhöjdens fastighets1garelorening (SFF) represenlerar ca B0 fostighetsdgare .frcimst boende pit
Sergelvcigen och Tes,sinvcigen somt delar av Re :i(illravcige . Onrådet ligger iulkanlen at
Kummelncis t'cip{förening (KI'F-) och har inle ingått i de delar av dtir ryu detaljpluner har arbelat.t
fram utmt tti hor hoft en uppdalerad detaliplan sedan.flera iu.

Motion till Kummelnäs vägfiirenings årsmöte 2011Åtgärder Sågsjöhöjden
Det senaste året har en dialog förts mellan de boende på Sågsjöhöjden och styrelsen för KVF
och vi vill ftirlydliga de punkter som vi tagit upp i dessa diskussioner med denna motion.
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Kurvan Rensättravägen vid Porsmosseverket

Denna kurva har idag mycket skymd sikt och ska enligt budget 2010 åtgärdas, nu finns
uppgifter på att detta har skjutits på flramtiden. Detta kan enligt tidigare uppgift åtgärdas
relatil.t enkelt genom att dra vägen i en något vidare kurva närmare Porsmosseverket.

2.

Vägpartier med behov av åtgärder
Diskussioner har ftjfis k-ring anledningen till de slitna vägpartiema. oavsett vad som behöver
göras anser vi att det är KVF',s ansvar att presentera altemativa lösningar för hur detta på ett
1ångsiktigt sätt kan åtgärdas.

o

Korsningen Sergelvägen - Rensättavägen
Denna korsning är fylld av backar och blir snabbt sliten och försedd med
"tvällbrädor".

Följande ställen har problem med igensatta diken och bristande genomltiring under infarter
vilket ger slitage på vägbanan:
o Sergelvägen 5,9,11, 17, 19.21
Vägbanan nedkörd i innerkurwa ger stora vattensamlingar
. Sergelvägen 30
o Korsningen Sergelvägen/Tessinvägen

3.

Skyltar om hastighetsbegränsning
Hastighetsbegriinsningen respekteras inte i området. Vårt önskemål iir att två nya 3O-skyltar
sätts upp. En på Tessinvägen strax efter Rensättravägen och en på Sergelvägen sftax efter
Rensättravägen.

4.

Dikesrensning
Flera av dikena i området

5.

ä

igensatta och behöver rensas

ftir att dikena ska ftlla sin funktion.

Tessinvägen
Denna karta och/eller plexiglaset är dåligt skick och behöver bytas ut.

Kartan Rensättravägen

-
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Samtliga som underteclmat denna molion ingår i styrelsenför Sågsjöhöidens
fa s t i ghe t s d g arfö r e ni n g.
Sågsjöhöjdens fastighetstigareji)rening (SFF) representerar ca 80 fastighefiagare Ji'ömst
boende på Sergelvcigen och Tessinv(igen samt delar av Renscittravdgen. Området ligger i
utkanten av Kummelnds vög1förening (KVF) och har inte ingått i de delar av dår nya
detaljplaner har arbetats fram utan vi har haJt en uppdaterad detaljplan sedanflera år.

