
 

 

 

Fastighetsägare Dunö 1:135    2017-02-28 

 

Motion pulkabacke på samfällighetens mark  

Att stämman ger styrelsen i uppdrag att upprätta en pulkabacke på samfällighetens mark Dunö 1:1 

på område 1 eller 2 (karta finns på sidan 2) med en budgetram på 20 000 kr. 

Om det blir nej vid omröstningen bör förslaget delas upp i två delar för att förstå om stämman kan 

tänkas godkänna ett av de föreslagna områdena/alternativen. Observera att budgetramen skiljer 

mellan de två alternativen. 

Att stämman ger styrelsen i uppdrag att upprätta en pulkabacke på samfällighetens mark (Dunö 1:1) 

område 1 med en budgetram på 20 000 kr. 

Att stämman ger styrelsen i uppdrag att upprätta en pulkabacke på samfällighetens mark (Dunö 1:1) 

område 2 med en budgetram på 5 000 kr. 

 

Bakgrund 

Bland barnfamiljerna på Dunö finns ett intresse i att det byggs en pulkabacke då det saknas 

pulkabacke på Dunö och i området runt Dunö.   

I och med bygget av södra staden kommer det finnas flera parter som behöver bli av med 

schaktmassor. Tanken är att exempelvis Kalmar kommun får tippa schaktmassor på Dunö mot att de 

av dessa massor gör en pulkabacke, täckt av matjord och insådd med gräs. Förslagen plats är i 

kohagen efter 30-skyltarna (område 1) eller i hörnan av hästhagen mot ladan (område 2). 

Fördelar område 1: Ingen fastighetsägare är direkt granne med området. En backe här skymmer inte 

någons utsikt. Bra trafiksäkerhet då lastbilstrafiken på Dunö blir minimal. Området nyttjas inte i stor 

utsträckning av medlemmarna. 

Nackdelar område 1: Kräver stängsling för att hålla korna ute från byggområdet. Kräver grävarbete 

för att ta bort sten och stubbar för att åkområdet skall bli säkert. Stängsling och eventuellt även 

röjning av åkområdet kommer att kosta pengar. 

Fördelar område 2: En pulkabacke här skymmer inte någons utsikt. Kräver ingen stängsling. Kräver 

inget grävarbete för att åkområdet skall bli säkert. Ligger i närhet av lekplatsen. Lättare att sköta då 

delar av åkområdet kan klippas med betesputs då ängen putsas. Kostnaderna för detta alternativ är 

minimala. 

Nackdelar område 2: En fastighetsägare är direkt granne med området. Sämre trafiksäkerhet då 

detta alternativ medför viss lastbilstrafik på Dunö.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Stina och Anders Lidberg (Dunö 1:135) 
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