
Ditt ansvar som medlem i Margretelunds vägförening 
Det är du, genom MV och MVF, som tillsammans med övriga boende inom området, förvaltar våra 

vägar och grönområden. För detta betalar vi alla en obligatorisk årlig avgift till vägföreningen. 

Avgiftens storlek beror på om du använder bostaden för åretrunt- eller sommarboende eller enbart har 

en tomt, samt om Din utfart ansluter till vägföreningens vägar eller Trälhavsvägen. 

 

Årsmöte/stämma och styrelse 

Årsmötet/stämman, som äger rum under våren, beslutar om föreningarnas verksamheter och utser 

styrelser som skall förvalta fattade beslut i enlighet med stadgarna. Efter årsmötet/stämman skickas 

betalningsavier ut på vägföreningsavgiften och medlemsavgifter. Det är viktigt att avgiften betalas 

inom angiven tid, då vår rullande budget under året baseras på denna inkomst. 

 

Viktigt att tänka på! 

Det finns vissa regler som gäller och som måste följas av oss alla för att vi skall uppnå målet 

om god trafiksäkerhet, framkomlighet och trivsel i vårt område: 

 Häckar och annan skymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor får högst vara 80 cm 

över vägbanan på en sträcka av minst 10 meter från vägkorsningen. (se skiss nedan). Detta 

område brukar kallas för ”frisiktstriangeln”. 

 Träd som växer på Din tomt och vars trädkronor sträcker sig ut över vägen, måste klippas så 

att en fri höjd av minst 4,6 meter ovanför vägbanan uppnås samt att det finns 2 meters fri höjd 

från mark till trädkronans underkant vid gångvägar och i ”frisiktstriangeln” . 

 
 

 

Väg 

Frisiktstriangel 

Min 

4,6 m 

Min 

2 m 

Vägbana Gångbana 

Över väg- och gångbana Inom frisiktstriangel 

Min 

2 m 
Max 
80 cm 

Fritt från 

vegetation 

Väg 

10 m 

10 m 

 
 

 Om du planterar häck, tänk på att placera den så långt in på din egen tomt att den som fullväxt 

inte sträcker sig utanför din tomtgräns. Häckar o dyl. som sträcker ut sig på vägmark, har 

föreningen rätt att avlägsna. 

 Vi ber om Din hjälp med att rensa bort sly och klippa vägrenen utanför Din tomt. På så sätt 

kan Du själv vara med och påverka hur detta blir utfört. 

 Du är som fastighetsägare skyldig att se till att det under infarten till fastigheten finns en 

vägtrumma, min 225 mm:s diameter, som möjliggör för vatten i diket att rinna vidare. 

 Vid nyanläggning av tomtinfart skall minst en meter av infarten mot den belagda vägen 

asfalteras så inte lösgrus sprids ut på densamma. 

 Du är som fastighetsägare skyldig att ta hand om det dagvatten som härrör från din fastighet. 

Vattnet får inte rinna ut på våra vägar eller på någon annans fastighet! Vid hårdlagda ytor och 

lutning ut mot vägen kan gallerränna behöva anläggas över infarten och andra hårdlagda ytor. 



 Om byggnation, som kräver byggnadslov planeras, var god kontakta vägföreningen för 

närmare detaljer om utnyttjande av våra vägar för tunga materialtransporter.  

 Postlådor ska placeras på egen tomtmark om det går, annars på tomtgränsen. Postlådor som 

står på vägmark och får en törn vid snöröjning ersätts inte. 

 Även soptunnor skall vara placerade på egen mark, således inte vägmark. Det är endast på 

soptömningsdagar som tunnorna skall dras ut mot vägen för tömning. 

 

Parkera inte fordon på vägarna, särskilt inte vintertid, då snöröjningen kan försvåras eller helt 

omöjliggöras. Bilar skall ställas upp på egen tomtmark även på sommaren, då våra vägar är smala och 

således inte dimensionerade för bilparkering 

 

Och sist men inte minst; håll hastigheten på våra vägar på max 30 km/tim! 

 

Frågor och synpunkter 

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen om du har frågor. 

 
Vill Du påverka föreningens verksamhet kan Du göra det genom att lämna förslag till styrelsen eller 

lämna motioner till årsmötet. Är Du även intresserad av att medverka aktivt, kontakta gärna styrelsen. 

Kontaktuppgifter finner du på MVF.se under fliken Kontakt. 


