
Information väg/parkbelysning 

Inledning 

Under 2017 framfördes från några håll synpunkter på att området i Vallda Park under 
kvällstid var mörkt och att det skulle vara positivt med viss belysning. Styrelsen har tittat 
på lite olika alternativ som skall betraktas om ett informationsunderlag för att vidare 
bereda frågan. 

Belysningen i området varierar beroende på om det finns flera hus intill våra grusvägar och 
också om respektive fastighetsägare på något sätt på egen bekostnad satt upp park/hus/
trädgårdsbelysning. Denna egeninitierade belysning hjälper till på många ställen att belysa 
områdets vägar men dock inte på alla ställen. 

Olika alternativ till förbättrad belysning 

För enkelhetens skull kan man dela in det i tre alternativ: 

- Respektive fastighetsägare applicerar t.ex. någon form av skymningsreläad 
fasadbelysning om man inte tidigare har sådan. Här kan diskuteras om 
samfälligheten skulle kunna tänka sig att ta ställning till om samfälligheten kan 
tänka sig subventionera en sådan installation. Detta förslag bygger helt på 
frivillighet från respektive fastighetägare. Det är fortfarande inte säkert att detta 
kommer att kunna vara en heltäckande lösning för området. 

- Det finns idag företag som säljer solcellsdrivna lampor i olika format. Allt ifrån 
fasadbelysning till park och vägbelysning. De företag som undertecknad varit i 
kontakt med när det gäller park och vägbelysning visar på att det finns ganska bra 
men ännu inte över tid provade anläggningar. De sistnämnda ligger i prisklass 
5-10000 kr/st och till detta kommer ev monteringskostnader. Livslängden på dessa 
kan ligga på mellan 5-10 år. Om detta skulle vara ett alternativ så uppkommer 
frågan om placering och antal. Om man, utan att ha gjort en vetenskaplig studie, 
skulle uppskatta antalet behövda armaturer till mellan 10-20 stycken så kommer en 
slutkostnad att bli minst 50 000 – 200 000 kr. 

- Det tredje alternativet skulle vara att undersöka traditionella gatu-/
parkbelysningar som drivs med el. I så fall skall ledningar grävas ner. Någon kostnad 
för detta har inte framtagits och inte heller vad en sådan armatur skulle kosta, men 
en gissning är att detta inte på något sätt skulle bli billigare än ovan alternativ. 
Sedan är frågan om vad kommunen har för åsikter om ett sådant projekt? 

Med ovanstående information så är frågan om årsstämman tycker det är relevant att 
fortsätta undersöka behov, möjligheter och kostnader för att få fram ett mer konkret 
förslag som årsstämman 2019 i så fall kan ta ställning till. 

Finns det bland medlemmarna några som äger kunskap om detta och som i så fall kan 
tänka sig att fortsätta ta fram underlag? 

Styrelsen


