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Äntligen politisk samsyn i vägföreningsfrågan!

Närlunda och Stockby vägföreningar är Sveriges största vägföreningar sett till medlemsantal. De har 
länge begärt att kommunen bör ta över ansvaret för sina vägnät. Mälarökoalitionens partier har i 
åratal drivit frågan att kommunen ska vara väghållare i detaljplanerade tätorter i Ekerö kommun. Vi 
anser att det är samhällsekonomiskt motiverat och en naturlig konsekvens av Ekerös utveckling. En 
helhetssyn över våra tätorters vägar, cykelbanor och trygghetsskapande åtgärder som belysning görs 
bäst och effektivast av en huvudman. Det finns många exempel på uppkomna trafikfarliga situationer
som uppkommit på våra tätortsnära vägnät pga att olika huvudmän har olika kvalitetskrav på sina 
vägar/underhåll. För våra barn som ska gå/cykla till skolan är detta särskilt oroväckande.

Kraven på ökad vägstandard/vägunderhåll kan ställas mer på en kommunal organisation än en 
enskild förening. Detta är naturligt. Storskaligheten och momsfriheten kan innebära att man kan 
hålla en högre standard på både anläggning och underhåll för samma ekonomi. Väl underhållna och 
belysta gator i tätorter är något som är till glädje för alla Ekeröbor inte bara de boende i tätorterna. 
Kommunen bör därför snarast överta huvudmannaskapet för Närlunda och Stockby vägföreningar 
samtidigt som man även ser över andra vägföreningars förutsättningar för detta om de ligger i 
detaljplanerad tätort.

Det är med glädje vi nu konstaterar att Ekeröalliansen i sin nya politiska plattform har med punkten 
att ”utreda ev. övertagande av vägföreningar i kommunen”. Detta visar på att det nu finns en politisk
samsyn i detta över blockgränserna i Ekerö kommun. Vår fråga till kommunstyrelsens ordförande är 
därför:

Kan vi bryta den lokala blockpolitiken och gemensamt ge tjänstemännen i uppgift att omedelbart 
inleda en utredning om förutsättningarna att specifikt kommunalisera Närlunda och Stockby 
vägföreningar samt att även se över förutsättningarna att kommunalisera andra vägföreningar som 
ligger i kommunens detaljplanerade tätorter?

För Mälarökoalitionen

Göran Hellmalm

Liberalerna
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