
Motion Kummelnäs vägförening avseende farthinder Solviksvägen/Kummelnäs 

förskola 

Förslag 
För att minska hastigheten på Solviksvägen och vid Kummelnäs förskola föreslår vi att Kummelnäs vägförening 

anskaffar farthinder. Exempel på effektiva farthinder lämpliga för grusväg är 

http://farthinder.net/produkt/farthinder-pp-komplett/, uppskattad investering uppgår till 2 ggr  3 953 kr 

inklusive sidomarkeringsskyltar.  Andra möjliga leverantörer är http://www.ata.se/ eller 

http://www.flexibump.se/. Samtliga är enkla att montera bort över vintern så att snöröjningen kan fortsätta 

skötas som tidigare. 

Bakgrund 
Bakgrunden är att fordon kör för fort och att boende med barn samt barnen på väg till eller från Kummelnäs 

förskola riskerar att bli påkörda med skador för livet som följd. Under sommarhalvåret är det dessutom många 

barn som tar sig till och från Sågsjöbadet via Solviksvägen. 

Utlösande händelse är att Maj och Håkan Stolpe’s son tappade kontrollen på sin EPA traktor då gasen fastnade, 

vilket resulterade i att han körde in i familjen Falkmans staket. En EPA traktor är ett fordon oftast en ombyggd 

bil som får framföras med körkort från 15 års ålder med en maxhastighet av 30km/tim.  

Det hela slutade lyckligt den här gången med begränsad materiell skada. 

När vi familjer emellan diskuterat händelsen så visade det sig att många kör för fort på Solviksvägen, EPA 

traktorer som tycker om att sladda/rivstarta i gruset men även stressade föräldrar som kör 50-60 km/timmen 

när dom ska lämna/hämta barn vid Kummelnäs Förskola. Solviksvägen används även som ”genväg” av många 

föräldrar på väg till och från Backeboskolan så trafikbelastningen är stundtals mycket hög. 

Många familjer i området känner en ständig oro för att olyckan ska vara framme och ett barn ska bli påkört 

med tragiska följder för den påkörda såväl som den som orsakar olyckan. 

Vi kom fram till att farthinder är det enda effektiva sättet att hålla nere farten. Det finns redan farthinder 

utanför Kummelnäs förskolas anslutning till den asfalterade Kummelnäsvägen.  

Efter vår undersökning har det visat sig finnas effektiva farthinder konstruerade för grusväg som också är 

ekonomisk rimliga.  

Vårt förslag är att Kummelnäs vägförening satsar på farthinder för grus på Solviksvägen vid Kummelnäs förskola 

för att undvika allvarliga olyckor framöver.  

Vi vill vända olyckan med att EPA traktorn körde in i staketet till något gott. Nu har vi blivit påminda om att 

olyckor händer. Skadan blir mindre vid lägre hastigheter om olyckan är framme.  

Vi vill inte vänta tills att ett barn ska ha blivit påkört innan farthinder sätts upp, utan vi vill förebygga olyckan 

och trygga alla föräldrar i området, också dom med barn på Kummelnäs förskola. 
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