Vägförening
Riktlinjer för farthinder
Allmänt
Säkerhetsfrågor är av högsta prioritet när det gäller vägar i Mörtnäs. Vägföreningen har
ansvaret för skötsel av vägnätet, men har inget ansvar för trafiken i området.
Därför bör boenden i första hand själva tänka på hur man föredömligt hanterar sina fordon i
området. Vid påkomna händelser bör fastighetsägarna påpeka för varandra att
hastighetsbegränsning råder inom området och att vi alla har ett ansvar för säkerheten.
Men om fastighetsägarna har problem med att hastigheten inte följs på olika vägsträckor kan
man på förekommen anledning få installera lokala mobila farthinder.
Vid förekommande fall där det kan påvisas att hastigheten i normala lägen sällan efterföljs,
kan varje medlem skicka in motion till årsstämman, där det kan beslutas om ett permanent
farthinder.
Om ett mobilt farthinder efterfrågas kan det godkännas enligt följande:.

Riktlinjer
Det är viktigt med rätt placering för att inte försämra framkomligheten för t.ex.
utryckningsfordon. Läs mer om utformning och placering nedan. Farthinder får inte
förekomma på gator där linjetrafik går. Sökanden bekostar anläggning, skötsel, skyltning
samt har ansvaret för farthindren.
Samråd ska ske med Mörtnäs Vägförenings Styrelse, för godkännande och godkänd ansökan
gäller under 1 år.
Användningstid: 15 maj – 15 oktober (kan variera beroende på
sandupptagning/snöskottning). Däremellan ska hindren vara bortmonterade. Gatan där
hindren ska finnas måste ha utfarter från villor och sökanden ska vara boende på aktuell
gata. De som bor i anslutning till hindren måste godkänna dessa.
Rätt placering för utryckningsfordon (färdtjänst, långa & breda transporter).
Val av hinder ska godkännas av Mörtnäs Vägförenings Styrelse.
Riktlinjer för mobila farthinder (informationen skall finnas med i ansökan)
• Anpassas efter dimensionerad trafiksituation.
• Hindren får vara max 5-8 cm höga.
• Hindren ska ha cirkulär ovandel och ändsidorna ska ha en mjuk avfasning.
• Infällda reflexer ska finnas väl synligt.
• Ett hinder får inte placeras närmare en korsning än 20 meter.
• Avstånd mellan två grupper med farthinder bör vara c:a minst 80 m.
• Vattenavrinning skall inte förhindras av guppen.
• Minst en kontaktperson som bor i anslutning till farthindret skall utses.
• Kontaktpersonen skall anges med telefonnummer och e-post.
• Placeringen skall beskrivas med karta, ord eller skiss.

5 - 8 cm.
0,3 – 0,5 m.
Fartriktning

Ansvar för mobila farthinder
Kontaktpersonen ansvarar för att farthinder är placerade enligt anvisning och ser till att
platsen där hindren finns, inte blir en lekplats. Om kontaktpersonen är bortrest måste annan
boende på gatan ta över ansvaret för hindren.
Mörtnäs Vägförenings Styrelse samråder tillsammans med sökanden var hindren ska
placeras och tar ansvar för de klagomål som kan uppstå på grund av dessa. Uppgifter om
medvetet sabotage eller flyttning av hindren meddelas till Mörtnäs Vägförenings Styrelse.
Kontaktpersonen ansvarar för att farthindren avlägsnas inför varje vintersäsong, senast 15
oktober.
Ansökan om mobila farthinder
Ansökan görs och inlämnas digitalt senast 1 maj varje nytt år via e-post.
Kontakta Mörtnäs Vägförening vid ytterligare frågor på telefon: 073-8010666 eller via epost: info@mortnas.se

