
Sammanställning av enkät som skickats ut till samtliga fastighetsägare inom Äspenäs samfällighetsförening. 

 

Vägar och stigar    Antal svar 10  Status 

      

Synpunkter 

- Måla taggarna och markering för gupp  Antal synpunkter 4 Beställt 

- Byt ut stolpe vid Äspenäsvägen 8   Antal synpunkter 3 Beställt 

- Parkeringsrutor vid anslagstavlan, måla linjer  Antal synpunkter 2 

Bättre p-skylt    Antal synpunkter 2 Beställt 

- Skylt i alla vändzoner Parkering förbjuden  Antal synpunkter 2 Finns 

- Grusa gångstigarna så att de blir bättre att gå på  Antal synpunkter 7 Beställt 

- Gör i ordning grusvägarna,   Antal synpunkter 1 Beställt  

- Att vägarna grusas och hyvlas i ett jämnt intervall  Antal synpunkter 1 Beslut 

- Stenmjöl på gångstigarna   Antal synpunkter 1 

- Bättre vägar och gångar (stigar)   Antal synpunkter 1 Beslut 

- Underhåll av vägarna varje år   Antal synpunkter 1 Beslut vartannat år  

- Nya broar över bäckar (Porsvägen mot Gökvägen 

Och Näckrosvägen)    Antal synpunkter 2 

-  Föreslår att vi namnger våra stigar .  Antal synpunkter 1 Ska genomföras 

- Förbjudet att kasta eller ställa saker mitt emot 

anslagstavlan    Antal synpunkter 1 Åtgärdat 

- För trivseln bra om det vid infartsvägen inte låg en 

massa  byggmaterial dvs mer upprymt.  Antal synpunkter 1  Åtgärdat 

- Gallra trädbestånd från parkeringsplatsen till Trollvägen Antal synpunkter 1 Vända sig till styrelsen som samråder med 

markägaren 

- Stora obebyggda ytor med träd och sly, om tillhör  Antal synpunkter 1 Vända sig tillstyrelsen som samråder med markägaren  



Samfälligheten, röj och fäll träd. Området det gäller är 

till höger om Trollvägen och ner till sjön. Om inte tillhör 

Samfälligheten vem ska man kontakta.   . 

- Var och en håller ordning utanför sin tomt  Antal synpunkter 1 Beslut 

- Bättre snöplogning    Antal synpunkter 2 Avtal finns 

 

Bastu                                Antal svar 12   Arbetsgrupp för konkret förslag och  

kostnadskalkyl 

Synpunkter        

- På stranden enligt gammalt förslag   Antal synpunkter 3 

- Gemensam bastu med tillhörande badbrygga strax 

Väster om badplatsen se tidigare förslag. Skulle ge 

ett stort mervärde främja samhörigheten i området 

på samma sätt som skett i Ljungabolet där bastun nämns 

Som tillgång vid fastighetsförmedling  Antal synpunkter 1 

- Bastu, badtunna vedeldad, klubblokal med 

dusch, toalett omklädningsrum   Antal synpunkter 4 

- Bastu mot udden i öst   Antal synpunkter 1 

- Bastu om problem el vedeldad. Omklädningsrum.  Antal synpunkter 1 

- Gärna swimmingpool i anslutning till bastu  Antal synpunkter 1  

- Ta gärna upp bastuprojektet igen men inte så att 

Medlemmar som inte vill ska vara med och betala. 

Gör på samma sätt som med båtbryggan.  Antal synpunkter 1 

 



 

Båtplatsen     Antal svar 5   Arbetsgrupp för konkretförslag och 

Synpunkter       kostnadskalkyl 

- Fler båtplatser för oss som inte har tillgång till 

båtbryggan,    Antal synpunkter 2 

- Grillplats    Antal synpunkter 1 

- Volleyboll nät/ basket korg   Antal synpunkter 1 

- Avfallstunna    Antal synpunkter 1 

- Det måste vara ett värde för området som helhet att 

ha tillgång till båtplats i någon form för samtliga. 

Föreslår att befintlig iläggning för båtar förbättras. 

Mer bärlager eller liknande för att erhålla stabilare underlag. 

Uppdrags yta avpassas så att båtar utan plats vid bryggan kan 

Stå uppställda på båtvagn.  

Oftast små båtar som kan läggas i med båtvagn. 

Ev. enkel handvinsch som hjälp vid uppdragning 

Det bör anordnas öglor för låsning av båtvagn i befintliga 

Betongblock. 

Samfälligheten ansvarar för förbättring av båtuppdrag och 

 ramp för isättning. Detta har alla nytta av. 

Var och en ansvarar för båtvagn, En billigare lösning än 

en brygga till.    Antal synpunkter 1 

 

 

 



Badplatsen     Antal svar 4  Status  

Synpunkter 

- Flotten behöver förnyas flyttas      

Längre ut.    Antal synpunkter 1  

- Brygga vid badplatsen så man kan dyka i  Antal synpunkter 1 Avslås 

- Naturhinderbana á la Astrid Lindgren  Antal synpunkter 1 Avslås 

- Omklädningsbås    Antal synpunkter 1 Avslås 

- Skärmtak över fikaplats   Antal synpunkter 1 Avslås 

- Avfallstunna på badplatsen   Antal synpunkter 1 Åtgärdat 

Förbättra parkering vid badplatsen   Antal synpunkter 1 Åtgärdat 

- Fler bänkar    Antal synpunkter 1 Beslut ska finnas 2. En stulen anskaffa 1 till 

 

Utegym     Antal svar 5   Arbetsgrupp finns projektledare saknas.  

Synpunkter 

- Färdigställ utegym    Antal synpunkter 3 

- Större sportområde    Antal synpunkter 1 

- Cykelcrossbana vid tennisbana eller i skogen  Antal synpunkter 1 

- Gymanläggning på festplatsen (styrkestockar mm)  Antal synpunkter 1 

- Avfallstunna på festplatsen   Antal synpunkter 1 

- Lekplats för barn gungor klätterställning  Antal synpunkter 3 

- Ny bod på festplatsen   Antal synpunkter 1 

 

 



Belysning     Antal svar 5   Arbetsgrupp för konkret förslag och 

Synpunkter       kostnadskalkyl 

- Belysning på våra vägar med några lampor på varje väg. 

Ovan ger ledljus viket möjliggör promenader efter det  

blivit mörkt    Antal synpunkter 2 

- Mer belysning i området   Antal synpunkter 1 

- Belysning runt området samt vid bryggorna,  Antal synpunkter 1 

- Belysning från busskuren på Porsvägen ända ner till 

Äspenäsvägen    Antal synpunkter 1 

Ekonomi     Antal svar 2 

Synpunkter 

- Bra att ha en buffert vid kommande avloppsanläggning, 

Om kommunen inte drar upp vatten får nog vattensystemet 

Göras om. När Ljungabolet gjorde detta kostade det 500 000 kr 

Och det var för ganska många år sedan  Antal synpunkter 2  

Övrigt     Antal svar 3  Status 

Synpunkter 

-   

- Gemensamt släp för utlåning.    Antal synpunkter 1 Avslås 

Ovan för att minska trädgårdsavfall som läggs i skogen  

- Ev. snöskottning på isen.   Antal synpunkter 1 Avslås 

- Förbjud avstjälpning    Antal synpunkter 1 Är förbjudet 

- Grästrimmer med batteri för klippning av gräs på 

Badplatsen    Antal synpunkter 1   Avslås 


