Till styrelsen för Storhogna Vägförening
Motion angående skyltning och framkomlighet utmed vägen förbi Storhogna fjällhotell och
Orrvägen.
Varje år är det som vi tidigare har påpekat problem för oss som bor i området ovanför hotellet att
komma förbi när det är högsäsong. Bilar parkerar utmed hotellet, utmed Orrvägen och i kurvan upp
mot Örnvägen. Vi har svårt att komma förbi och ibland kan i princip vara stopp.
Förslag till förbättring:
- att parkeringsskylten som redan finns där flyttas ned närmare hotellet,
- att det finns p-förbudsskyltar utanför hotellet vid annexet.
- att det precis efter hotellet står en skylt med enskild väg, att det är förbjudet att parkera i området
samt att överträdelse beivras
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Styrelsens yttrande:
Vägföreningen har naturligtvis uppmärksammat att det vid vissa tidpunkter är problem med
parkeringar vid och ovanför hotellet. Förslag att bygga större parkeringsyta mot vattenverket och att
utöka parkeringen vid hotellet som snedställd parkering har diskuterats men inget har kunnat
genomföras. Vidare har föreningen vid ett flertal tillfällen pekat på problem med parkering för dem
som söker sig ut på fjället. Det har uppmärksammats vid samtliga samrådsyttranden till Bergs
kommun i samband med förslag till olika detaljplaner inom området med förhoppning om att krav
eventuellt skulle kunna ställas på exploatörerna. Hittills har som sagt inget hänt.
Att som motionären föreslår att flytta ett antal skyltar torde inte ha någon effekt då dagens
negligeras. För att någon påföljd ska kunna utkrävas av parkerare måste lokala föreskrifter utfärdas
av kommunen och dessutom ska någon ha befogenhet att utkräva avgift. Detta är inget tillstånd eller
situation som Vägföreningens styrelse anser att den bör hamna i.
Som upplysning kan nämnas att alla vägar inom Storhogna från riksväg 315 är enskilda vägar varför
en sådan skyltning ovanför hotellet inte är möjlig.
Vägföreningen bygger inga vägar utan det gör verksamhetsutövarna inom området. Därför kommer
Vägföreningens styrelse verka för att förslag till utökade parkeringar tas fram samt att
framställning görs till Storhogna Hotell samt till exploatörerna Storhogna Fjällby AB, Dalvallen och
SkiStar m.fl. att de i samverkan med kommunen vidtar åtgärder för att åstadkomma fler och bättre
parkeringsmöjligheter kring hotellet. Om detta går att åstadkomma kan problemen som motionären
pekar på lösas.

