
Hej alla grannar och medlemmar i Tuna Samfällighet.

Här kommer lite information inför sommaren.

1. Äntligen är det klart med fiberarbetena även om återställandet kunde blivit 
mycket bättre. Nu väntar vi på symbolisk ersättning. ( Vill ni se ordentlig 
återställning kan ni titta på Haguddsvägen där vattenfalls entreprenör lägger ner 
jordkabel)

2. På Ekebergsvägen efter kurvan har vi anlagt ny mötesplats. Det är viktigt att ni
verkligen utnyttjar dessa då vägbanken och diken förstörs om man "bara" kör åt 
sidan på själva vägbanan.

3. Dikesrensning/klippning  är beställd längs våra asfalterade vägar, liksom 
korrekt skyltning vid våra farthinder.

4. I detta sammanhang vill vi påminna medlemmar om våra ordningsföreskrifter :
"Det åligger respektive tomtägare att i direkt anslutning till egen tomt ansvara för
röjning av sly och högt växande gräs. Underhåll området mellan tomtgränsen och
vägdiket, håll efter sly och gräs samt rensa upp i diket och tillse att vägtrummor 
är intakta så att dagvattnet kan passera."
Tillse att ni sköter det. Se även bifogad tillsynsrapport från trafikverket.

5.  Pumphuset och vattenanläggningarna fungerar bra och dricksvattnet är i alla 
prover "Tjänligt".  Tack Bengt R. Du är ovärderlig.
Så vitt vi kan få fram så lär det dröja minst tio år innan vi får kommunalt vatten 
och avlopp vilket innebär att vi ständigt måste bevaka att vår anläggning 
fungerar tillfredsställande.
I år har vi bytt en del rör och filter. Samtidigt har vi tillsatt en vattengrupp som 
ska se över hur vi ska få det att fungera i tio år till.

6. Vi har fått besök av Granbarksborrar, vilka förstör granar. Bl.a. har vi stora 
angrepp på granar på en tomt men det åligger var och en att försöka bli av med 
dem.
Granarna dör. För information rekommenderas att ni går in på Internet och slår 
på Granbarksborre eller Skogsstyrelsen. Ni kan även höra av er till undertecknad.

När det gäller vår plats för flis dvs grenar, kvistar och träd som är mindre än 40 
cm i diameter gäller nu att det ska läggas på höger sida efter midsommar.

7. Baden:
Stora badet har redan lockat många till bad och besök. Det är klart.
Lilla badet är repareras, renoveras och vi hoppas det ska vara klart till 
Midsommar.



I övrigt vill vi önska er alla en riktigt fin sommar med stundtals lite nattregn för 
det är fortfarande mycket torrt. När det gäller bevattning är det en vattenspridare
åt gången som gäller per fastighet annars sjunker trycket för mycket. Tänk också 
på att rensa det filter som ofta finns på vattenspridaren.

Har ni funderingar eller idéer hör gärna av er.

8. Glöm inte bort att besöka vår hemsida för ytterligare information, inte minst är
det där de dagsfärska nyheterna dyker upp

Bästa hälsningar
Styrelsen Tuna Samfällighet
/Magnus Eriksson  Ordförande



TUNA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Peter Wahlfeldt
Borgvägen 2
645 97 Stallarholmen

Tillsynsprotokoll - Väg 14384

 Väguppgifter

Väghållare: TUNA SAMFÄLLIGHE
TSFÖRENING

Vägnummer: 14384

Län: Södermanlands Län

Kommun: Strängnäs

 Tillsyn

Tillsynen avser: Ordinarie tillsyn

Närvarande: Anna Ljung TRV, telefonkontakt med Peter Wahlfeldt

Tillsynsdatum: 2018-09-18

Omdöme: Tillsyn inför omprövning av bidragsrätt av er enskilda väg under 
innevarande år. Det betyder att vi samtidigt prövar om 
förutsättningar för fortsatt årligt statsbidrag finns.

Begärda förhandsuppgifter har kommit Trafikverket tillhanda.

Allmänt: 
Inventera behovet av dikesrensning då välrensade diken ger bra 
avvattning och en bärig väg. 
Busk och slyröjning till, om möjligt, 2 m utanför vägkant samt fri 
höjd 4,6 m. Häckar vid tomtmark ansas så de inte växer in över 
körbanan. Samråd med markägaren skall ske. 
För att underlätta vägens skötsel samt ur trafiksäkerhetssynpunkt 
bör inga sidohinder finnas närmare körbanekant än 1 m. 
Vid grusning rekommenderas bergkross. Väl tilltagen 
bombering, c:a 3%, rekommenderas.
Stenar i vägen avlägsnas innan de blir trafikfarliga. 
Dammbindning utförs så tidigt på våren som det är möjligt 
lämpligast i samband med årets första hyvling.

Vid tillsynen noterades följande behov av åtgärd för Er väg:
Behov av kantskärning.
Bevaka återställande efter fibergrävning.
I övrigt uppfyller vägen standarden som är anpassad för funktion 
och krav.

Vid frågor kontakta:
Anna Ljung, anna.ljung@trafikverket.se 010-124 01 71

Adress till Trafikverkets hemsida enskilda vägar:
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskilda-vagar/

Vägdelar

Status Vägdelsnummer Sträckning

Godkänd 1 Väg 983 - båthamnen

Godkänd 2 Väg 1 - Tuna fritids-område



Anna Ljung


