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Motortrafik
Tranholmens Fastighetsägares Intresseförening UPA äger all mark på ön som inte är
privat tomtmark.
Föreningens ordningsregler är därför helt bindande och tillåter inte användande av
motorfordon på öns stigar och övriga ytor.
Förvaltning och drift av föreningens gemensamhetsanläggning sköts genom
Tranholmens Samfällighetsförening.
De enda som får framföra motorfordon på ön, är entreprenörer med uppdrag från
samfälligheten eller tomtägare. För att framföra motorfordon krävs skriftligt tillstånd
från representant för samfällighetens styrelse, ett standardkontrakt upprättas (se bilaga
1). Besiktning av eventuell åverkan på gemensam mark åligger tomtägare/styrelse som
fått äger uppdraget. Behövs åtgärder för återställande av gemensam mark skall
styrelsen kontaktas för beslut om åtgärd.
Syftet Med Transportpolicyn
Fler bofasta på Tranholmen leder till fler transporter på våra stigar. Syftet med denna
policy är att säkerställa att endast nödvändiga transporter utförs, samt att de utförs på
ett ansvarsfullt sätt. Detta för att värna om den miljö vi lever i samt skydda våra stigar
från skador som är svåra och dyra att reparera.
Vår intention är att ha stigar fria från motorfordon men ändå göra det möjligt för oss att
bo här.
En av orsakerna till att Tranholmens ordningsregler inte tillåter privat användande av
motorfordon är att vårt vatten- och avloppssystem ligger relativt ytligt och inte klarar
den belastning en frekvent trafik ger. I samband med tjällossning och under
regnperioder är stigarna extra känsliga.
Policyn innehåller bindande villkor för transporter. Det finns ett fåtal undantag som
beskrivs i denna policy.
Transporter med motorfordon över vinterbron och backen intill brofästet ska ske med
stor försiktighet och endast vid sjuktransport, akut räddningsinsats eller av öns
entreprenör och då med lätta mindre fordon (till exempel 4-hjuling) som inte äventyrar
bron, räckena eller backen. För motorfordonstransporter i backen krävs även att en
person går före och ser till att det är fri väg. Blir det många transporter under en dag bör
de ske under arbetstid på vardagar då få människor rör sig på ön.
Entreprenadavtal
Samfällighetsföreningen har slutit ett tidsbegränsat entreprenadavtal för
vinterunderhåll av föreningens stigar. Avtalet omfattar snöplogning, sandning och
skottning. Via entreprenadavtalet kan medlemmar hyra transporttjänster utan att själva
införskaffa tillstånd eller erlägga depositionsavgift. Se detaljer om entreprenadavtalet på
Tranholmens websida.

Transporter och markarbeten
Traktorer och andra maskiner får endast framföras på Tranholmens stigar av
entreprenörer som i förväg erhållit skriftligt tillstånd från representant från
samfällighetens styrelse. Även entreprenörer såsom Fortum och Telia måste ha
godkännande från styrelsen för att ta ut maskiner och fordon till Tranholmen.
Medlemmar får således aldrig anlita entreprenör, genomföra egna transporter eller
förflytta entreprenadmaskiner på öns stigar utan att i förväg sluta ett tillfälligt
standardkontrakt med föreningen. (Se bilaga 1). Det åligger tomtägaren som har
kontraktet med föreningen att tillse att stigar/gemensam mark återställs.
Följande regler gäller för all motorfordonstrafik på föreningens stigar:
Transporter får endast utföras på följande tider:
• Mån – Fre 07.30 – 19.00
• Lördagar 09.30-19.00
• Inga transporter utföres på söndagar och helgdagar
• Snöröjning tillåts även nattetid
- Vid större transporter skall medlem ovillkorligen informera representant från
styrelsen i förväg.
- Lossning av material får endast ske i Grottviken. Risken för skador är mycket stor vid
andra bryggor.
Tillåtna fordon:
Följande begränsningar gäller alltid på fordon:
- Trafik med fordon med marktryck under 40 kPa är tillåten endast efter tillräckliga
vidtagna skyddsåtgärder.
- Trafik med fordon med marktryck över 40 kPa är tillåten endast efter gemensam
besiktning och vidtagande av skyddsåtgärder.
- Bromsstyrda fordon (dvs. bandfordon och Bobcat) får inte användas för transporter,
men får framköras tomma till privat tomtmark. De ofrånkomliga skadorna på vägens
ytskikt måste alltid repareras.
- Maximal bredd på fordon är 1,90m.
- Maximal fordonstotalvikt som är tillåten är 6,0 ton
Stora transporter
Vid husbyggen och andra större transporter till ön rekommenderar vi båt eller
helikopter. Rådgör med representant från styrelsen för att hitta bästa lösningen för Dig.
Föreningens Fordon
Föreningens fyrhjuling får användas för sjuktransporter, vid olyckor, brand eller annan
akut fara. Därutöver ska den endast användas för transporter för föreningens räkning.
Sanktioner
Transportpolicyn skall respekteras och följas av samtliga medlemmar i Tranholmens
Samfällighetsförening och Tranholmens Fastighetsägareförening UPA. Vid skador på
stigar är medlemmen fullt betalningsansvarig gentemot föreningen att återställa
eventuella skador på stigar eller på avloppsnätet.

Praktisk Information
Är du osäker på innehåll och tolkning av denna policy så är du välkommen att kontakta
en representant från styrelsen.

