Motion ”Avslag Vägbelysning” –
Extrastämman Näshulta Samfällighetsförening 6 juli 2019
Vi vill begära avslag av styrelsens förslag att bygga vägbelysning i samfällighetsområdet Näshulta
Fritidsby som ställdes vid årsmötet 2019.
Vi vill framföra följande argument till vår yrkan om avslag:
-

Området är detaljlagt som ett fritidshusområde där vägbelysning skulle ändra dess karaktär
till en stadsmiljö.

-

Det skulle innebära att vi ej längre kan se stjärnhimlen på kvällarna vilket skulle vara en
enorm förlust.

-

Runtomkring liggande vägar, även de som är bebodda av familjer, exempelvis vid Koten eller
Öknatorpsgård, saknar vägbelysning. Familjerna har ändå valt att bosätta sig där med
befintliga premisser.

-

Om föreningen nu skulle välja att bygga vägbelysningen i samband med vattenprojektet, så
skulle föreningen ta en kostnad som åligger Kommunen att stå för. Vi menar att det inte är
förenligt med föreningens syfte.

-

Den dagen då det finns en majoritet av permanent bosatta familjer i området, så kommer
Kommunen att upprätta en stadsplan. I det fallet så kommer Kommunen att bekosta
installationen av vägbelysningen. Varför skulle vi som har sökt sig till ett idylliskt
fritidsområde vilja ta den kostnaden nu?

-

Styrelsens kostnadsanalys saknar dels en uppräkning av penningvärdet av kostnaden samt
ett kvalificerat antagande av räntenivån om två till tre år, dvs när det är dags för
byggnationen. Det innebär även att det inte finns en reell kostnad att förhålla sig till i ett
beslut.

Styrelsen förslag grundar sig bl.a. på säkerhetsaspekten att ha upplysta vägar. Om våra vägar samt
omkringliggande vore osäkra, så skulle det hända mörkerrelaterade olyckor. Något som ingen av
undertecknade känner till att det har hänt överhuvudtaget.
Vi vill återigen påpeka vikten av att bibehålla områdets karaktär som fritidsområde.
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