Synpunkt/klagomål

Beskrivning av sökning:
Övrigt kvartal 1/2019

Id

Inkommen synpunkt

Datum

Ansvarig
Avdelning

Ärendenummer

Åtgärdsredovisning

2019.550

Synpunkt/klagomål - Problematiskt med oplogad Olle Oskarsson
trottoar längs Sparbanksvägen

2019-01-18

Övrigt

KOS 2019/74

Åtgärdsredovisning synpunkter/klagomål Trottoaren plogas inder dagen idag 18/1

2019.745

Synpunkt/klagomål - Avsaknad av snöröjning vid Helen Norling
Fornbybankens parkering och Nysvedsvägen i
Tasbäck

2019-01-31

Övrigt

KOS 2019/126

Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Ärendet
överlämnat till Leksandsbostäder gata/park.

2019.751

Synpunkt/klagomål - Avsaknad av snöröjning vid Olle Oskarsson
Fornbybankens parkering och Nysvedsvägen i
Tasbäck

2019-01-31
KOS 2019/126

Övrigt
Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål Mejlsvar 2019-01-31: Den enskilda vägen ingår
idag inte i vägnätet Leksands kommun sköter.
När förutsättningar ändras för en väg och
grundkravet uppfylls, att det finns en fast boende
vilken är mantalsskriven i Leksands kommun får
byn/vägsamfälligheten/fastighetsägaren
inkomma med ansökan till kommunen.
Ansvarig för byggande, underhåll och drift av
enskild väg är vägs ägare. Kommunen har ingen
skyldighet eller ansvar för skötsel av enskild väg.
Men i Leksand sköter ändå kommunen 33 mil
enskilda vägar utifrån politiska beslut på 70-talet
i samband med kommunsammanslagningen.
Det ligger på delegation till trafikingenjör att
bedöma och besluta om vilka vägar som kan få
skötsel och inte då det kommer in ansökningar.
Som grund för bedömning finns ett antal
politiska beslut (som utvecklats till en praxis)
gällande vilka enskilda vägar som fått respektive
nekats kommunalt stöd i form av vägskötsel. Om
kommunen ska ta in ny väg eller vägar för
kommunal skötsel behövs först och främst en
formel ansökan.
Följande gäller vid nyintagande av väg/vägdel till
kommunal skötsel.
Fast boende mantalsskriven i Leksands
kommun ska finnas på fastigheten.
Krav på väg kan sammanfattas enligt nedan:
Körbanan skall ha en bredd av ca 3,5 meter
med god framkomlighet.
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Vägkropp med god bärighet för åretruntbruk.
Slitlager, grus-eller asfaltbeläggning med god
funktion, anpassad till vägens bärighet och den
dimensionerade trafiken. Väg (vägkropp och
slitlager) dimensionera enligt bifogad fil.
Diken och trummor ska finnas för god
dränering och avvattning av vägkroppen.
Trumma genom väg min 300 mm, sidotrumma
min 200 mm.
Godtagbar vändplan ska finnas (väghållnings-,
räddningsfordon etc ska kunna vända) Vändplan
får ej användas som parkeringsplats för bostad
eller uppläggning av material. Vändplan ska ej
utgöra fastighetsmark (gårdsplan).
Mötesplats eller annan likvärdig möjlighet till
möte mellan fordon ska finnas om vägens längd
eller andra förhållandena i övrigt kräver detta.
Vi tittar även på lutningar (problematisk med
vägar med branta lutningar),
ägoförhållanden/fastighetsbildning (kommunen
ska ej sköta ´ägovägar´ 
Exempel på godkänd utformning av vändplats:
Eventuell ansökan ska tillställas:
Leksands kommuns trafikenheten 79380
Leksand
Alt. per e-post till trafik@leksand.se
Varför snöröjs inte Fornbybankens parkering?
Fornby By ansvarar för hela området inkl. piren
(samfälld bymark).
Avtal finns mellan Fornby By Leksands kommun
att kommunen ska ombesörjer gräsklippning och
toaletten sommartid.
Trafikverket ombesörjer soptömning och de har
tidigare även skött grusytan. Om den inte är
plogad nu utförs detta tydligen inte.
2019.865

Synpunkt/klagomål - Plogning vid torget

2019-02-05

Ann-Sofie Borg
Övrigt

KOS 2019/146

Åtgärdsredovisning synpunkter/klagomål Ärendet har överlämnats till Leksandsbostäder
gata/park för vidare hantering

2019.1203

Synpunkter/klagomål -Länspumpa vattenpöl och Sophia Ek
ta bort blockerande snödriva

2019-02-15

Övrigt

KOS 2019/227

Åtgärdsredovisning synpunkter/ - Ärendet
överlämnat till Leksandsbostäder gata/park

2019.2018

Synpunkter/klagomål - Dålig plogning av
cykelbanan mellan Heden och Leksand

2019-03-08

Övrigt

KOS 2019/333

Åtgärdsredovisning synpunkter/klagomål Ärendet överlämnat till Leksandsbostäder
gata/park för vidare hantering

2019.2131

Synpunkter/klagomål - Snöröjning
Moskogsvägen och Övermovägen

2019-03-14
KOS 2019/359

Olle Oskarsson

Helen Norling
Övrigt

Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Ärendet
är översänt till Leksandsbostäder gata/park för
vidare hantering.
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2019.2149

Synpunkter/klagomål - Dålig plogning av
cykelbanan mellan Heden och Leksand

2019-03-14

Olle Oskarsson
Övrigt

KOS 2019/333

Åtgärdsredovisning synpunkt - klagomål Mejlsvar 2019-03-14: Vi har en hög prio på att
åtgärda gc-vägen och den ligger i paritet med
gc-vägarna inne i noret. Tyvärr ligger den i direkt
anslutning till bilvägen och detta medför att det
ibland blir dålig framkomlighet på vissa partier.
Är det problem är du alltid välkommen att höra
av dig via telefon till Leksands kommun tel.
80000 eller Leksandsbostäder tel. 80500. Vid
allvarliga fel då växeln är stängd, ring SOS
Alarm på 023-197 13

2019.3110

Synpunkter/klagomål - Snöröjning Noret

2019-03-08
KOS 2019/326

Ansvarig

Olle Oskarsson
Övrigt

Åtgärdsredovisning synpunkter/klagomål Ärendet har överlämnats till Leksandsbostäder
gata/park för vidare hantering.
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