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Kallelse till 2013 års stämma med möteshandlingar
 
Margretelunds Vägförening kallar härmed medlemmarna till sin tjugofemte ordinarie 
föreningsstämma. 
 
Dag och tid  Torsdagen den 11 april 2013, kl 19:00             
Plats Tråsättraskolans matsal, Sjöfågelvägen 1 i Margretelund, Åkersberga. 
 
 
Kallelse Medlem som anmält e-postadress till vägföreningen får kallelse och dagordning  
och via e-post, och möteshandlingar kan läsas/hämtas på MVF’s hemsida.  
handlingar Till annan medlem boende i området delas kallelsen och möteshandlingar ut 

senast den 25 mars. 
Till övrig medlem postas kallelsen och möteshandlingar senast samma dag.  

 
 
Övrigt   Du kan informera dig om styrelsens förslag till debiteringslängd på mötet. 

Tio exemplar av den föreslagna debiteringslängden ligger framlagda för 
kontroll av andelstal, förslag till avgifter och anvisningar om inbetalning.  

   Vägföreningens stadgar ligger framlagda för påseende. 
   Karta över vägföreningens områden är anslagen. 
 
 
 
Vägavgiften     Vägavgiften skall vara inbetald senast den 31 maj 2013. Styrelsens förslag är 3 100 kr 

för hel avgift (1,0). Avgiften gäller för perioden 1 januari t o m 31 december 2013.  
 
Fastighetsägare till fastighet upptagen i debiteringslängden är betalningsskyldig 
under betalningsperioden, även utan att ha fått inbetalningskort.  
 
 (Inbetalningskort utdelas/utskickas senast 1 maj 2013.) 

 
 
 
Hemsida Margretelunds Vägförening och Margretelunds Villaägareförening har en gemensam 

hemsida, www.mvf.se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Margretelunds Vägförening    
c/o   Gabriella Rapp           Kontakttelefon  08-540 655 77                Bankgiro              5217-7045   
Lövbrunnavägen 73           E-mail:   rapp.gabriella@gmail.com        Organisationsnr   717900-6395   
187 53  TÄBY                   Hemsida: Se länk på www.mvf.se            Medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)   

http://www.mvf.se/
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DAGORDNING  (§ 7) 
         Sida i     (Egna anteckningar) 
         handlingarna:    _________________________ 
§    1 Stämman öppnas   _________________________ 
§    2         1 Frågan om kallelse skett i behörig ordning   _________________________ 
                                (14 dagar i förväg)     _________________________ 
§    3 Val av ordförande för mötet   _________________________ 
§    4 Val av sekreterare för mötet   _________________________ 
§    5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare    _________________________ 
§    6 Fastställande av röstlängd och röstordning  _________________________ 
§    7         2 Godkännande av dagordning   _________________________ 
 
 
§    8  ÅB 1-3 Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret _________________________ 
          ÅB 4-6       med resultat- och balansräkning  _________________________ 
§    9     ÅB  Revisorernas berättelse   _________________________ 
§  10 Fastställande av berättelsen, resultat- och balansräkning  _________________________ 
§  11           Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  _________________________ 
 
 
§  12         3    Motioner och Propositioner   _________________________ 
 - Bilaga 1    _________________________ 
 - Bilaga 2    _________________________ 
 - Bilaga 3 
 - Bilaga 4    _________________________ 
     _________________________ 
§  13         Styrelsens förslag till arvoden till styrelse, och revisorer _________________________ 
§  14        Styrelsens förslag till avsättning av medel till _________________________ 

      underhålls- och förnyelsefond                   _________________________ 
§  15        Styrelsens förslag till påminnelseavgift                 _________________________ 
     _________________________ 
§  16   Styrelsens förslag till verksamhetsplan och övriga förslag _________________________ 
§  17       4    Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat               _________________________ 
§  18       5 Styrelsens förslag till totalt utdebiterat belopp, _________________________ 

      med avgift per hel andel (1,0),  _________________________ 
                            och debiteringslängd med inbetalningsperiod                _________________________ 
§  19        Tillägg till förrättningen    ________________________ 
 
§  20       6 Val av styrelse, ordförande, revisorer och valberedning  ________________________ 
§  21       7    Övriga frågor                        (Utan ekonomiska åtaganden.)  _________________________ 

- ………………………………………………………….. _________________________ 
- ………………………………………………………….. _________________________ 
- ………………………………………………………….. _________________________ 
- ………………………………………………………….. _________________________ 
- ………………………………………………………….. _________________________ 
- ………………………………………………………….. _________________________ 

§  22               Beslut om sätt för kallelse till sammanträden  _________________________ 
och 2014 års stämma                          _________________________ 

§  23               Beslut om tid och plats för protokollsjustering               _________________________ 
och protokollets offentliggörande för medlemmar        _________________________ 

§  24               Information om talan mot stämmobeslut mm  _________________________ 
§  25 Avtackning    _________________________ 
§  26 Stämman avslutas   _________________________ 
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PROPOSITIONER  (§ 12) 
Styrelsen ställer två propositioner. Se Bilaga 1 resp. Bilaga 2. 
 
MOTIONER   Se Bilaga 3 resp. Bilaga 4. 
Två motioner har inkommit.    
 
STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN OCH FINANSIERING MM 2013 
 
ARVODEN   (§ 13) 
Styrelsen föreslår att arvoden fördelas enligt nedan. 
     Styrelsens arvode, att fördelas inom sig ……………………………………………..    78 000 kr 
     Arvoden till revisorer, valberedning och mötesfunktionärer…….…………………      9 390 kr 
     Sociala avgifter  ……………………..…………………………    30 000 kr 
     Summa 117 390 kr  
 
Extraordinära arbetsinsatser som alternativ till extern tjänst arvoderas med 200 kr/tim. 
 
UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND  (§ 14)  
Styrelsen föreslår avsättning för vägbeläggning…………………………………    30 000 kr 
 
FÖRSENINGSAVGIFT  (§ 15) 
Styrelsen föreslår oförändrad avgift …………………………………………….……….         500 kr 
 
VERKSAMHETSPLAN  (§ 16) 
Åtgärder utöver sedvanligt underhåll kommer följande genomföras eller påbörjas under verksamhetsåret: 
 
Vägområde, inklusive gångvägar och stigar
- Justera brunnar på Pilbågsvägen 
- Färdigställa påbörjade arbeten med gångstigen Margretelundsvägen (Tunatrappan och väster ut) 
- Flyttning av dragstag till ledningsstolpe som står i vägen för cykelstigen vid Margretelundsvägen 
- Röjning av buskar och fällning av träd vid "Väderkvarnstigen" (mellan Florettvägen och Visirvägen). 
- Påbörja stig och trappa Väderkvarnsstigen 
- Stentrappa, Sköldvägsstigen 
- Förberedning av breddning av trottoar Margetelundsvägen vid backen nära badet. 
- Klippa häckar och nedtagning av träd "Väderkvarnstigen" (Florettvägen mot Visirvägen) 
- Dikesrensning Margretelundsvägen (Kogervägen och Muskötvägen) 
 
Vägbelysning
- Byte av belysningsarmaturer p.g.a. kvicksilverförbud 2015 så att samma lamptyp används inom 

området. 
- Du ringer själv och felanmäler trasig vägbelysning till nr 020-67 00 67. 
 
Sjösättningsramper, parkeringsplatser
- Färdigställande och asfaltering av parkeringsplatsen invid pumpstationen vid 

Margretelundsvägen/Spjutvägen. 
 
Bad 
-   Inga åtgärder 
 
Lekplatser och bollplaner
- Åtgärda besiktningsanmärkningar från 2012 
 
Grönområden, ängar och skogspartier 
- Gräsklippning vid Spjutvägsbryggan, Vattenparken, Trälhavsvägens början, Slottsån och Promenaden 
- Utglesning av trädbeståndet, stubbfräsning samt röjning av busk- och slyvegetation kommer att ske på 

de olika områdena i mån av behov. 
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INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT (BUDGET 2013) (§ 17)  
Terminologi:  
      -drift: Årligen återkommande kostnader   ex gräsklippning, sandning  
      - underhåll: Kostnader för att återställa tidigare funktion ex sandbyte vid lekplats, glödlampsbyte

 - förbättringar: Kostnader för att förbättra funktion  ex förtätning av belysningsstolpar 
 
Intäkter 1 186 920
Årlig vägavgift, medlemmar 1 156 920
Försenings-/påminnelseavgift 5 000
Uttag ur Underhålls & förnyelsefond 0
Slitageavgift väg vid bygge o dyl. 20 000
Ränteintäkter från bankkonton 5 000

 
Kostnader - Väg och grönområden 1 007 625
Vägunderhåll (löpande drift) 26 000
Vägförbättringar (investeringar) 266 000
Beläggningar 80 000
Vintervägunderhåll (inkl extra buskröjning) 195 000
Vägbelysning, drift (inkl el) 100 000
Vägbelysning, investeringar 119 625
Konsultkostnader 80 000
Grönområden drift och underhåll 113 000
Grönområden förbättringar 13 000
Lekplatser drift/underhåll 15 000
Lekplatser investeringar/förbättringar 0
Kostnader - Administration 54 300
Lokalhyra 6 000
Kontorsmaterial, kopiering, frimärken etc 20 000
Datorprogram 7 000
Ändring andelstal 5 000
Övriga administrativa kostnader  16 300
Kostnader - Arvoden 117 390

Arvoden till styrelsemedlemmar (inkl skatt) 78 000
Arvoden till revisorer m.fl.  9 390
Sociala avgifter 30 000
Finansiella kostnader 6 000
Räntekostnader för banklån 6 000
 
Summa kostnader  1 185 315

 
Resultat enligt budget 1 605
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond -30 000
Resultat efter avsättning -28 395

 
 
Styrelsen äger rätt att om så erfordras omfördela kostnaderna. 
Styrelsen avser under 2013 ansöka om en check-kredit på 200 tkr för att säkerställa likviditeten 1:a 
kvartalet tills dess avgifterna börjar komma in, vilket denna snörika vårvinter aktualiserat. 
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UTDEBITERING, DEBITERINGSLÄNGD OCH INBETALNINGSPERIOD   (§ 18) 
Antal andelar vid tidpunkten för stämman är 373,2 st. 
 
Styrelsens förslag till total utdebitering …………..……………………………….….      1 156 920 kr 
Det ger en avgift för en hel andel (1,0) på …………………………………………..……            3 100 kr 
Total utdebitering och avgift för en hel andel skall antas av stämman. 
 
Styrelsens förslag till debiteringslängd finns tillgänglig i flera exemplar i lokalen. 
Debiteringslängden skall antas av stämman (den ingår som bilaga i originalprotokollet från stämman). 
 
Styrelsens förslag till inbetalningsperiod för vägavgiften är från 12 april till 31 maj 2012. 
Inbetalningsperioden skall antas av stämman. 
 
Ur debiteringslängden: 
Avgift per fastighet 
I debiteringslängden är samtliga fastigheter upptagna. För varje fastighet anges andelstal och avgift. 
Det är de andelstal som är registrerade i fastighetsregistret vid Lantmäteriverket som är gällande. 
 
Betalningsskyldighet
Fastighetsägare till fastighet upptagen i debiteringslängden är betalningsskyldig under 
betalningsperioden, även utan att ha fått inbetalningskort.  
Vid ägarbyte under kalenderåret blir köparen solidariskt betalningsskyldig för ev. obetald avgift. Bör 
regleras vid köptillfället. (Lagen om förvaltning av vägsamfälligheter § 44). 
 
Inbetalningskort 
Vägföreningen sänder ut inbetalningskort senast 1 maj. Inbetalningskortet sänds till en ägare per  
fastighet, enligt uppgiven adress i fastighetsregistret vid Lantmäteriverket. 
 
TILLÄGG TILL FÖRRÄTTNINGEN (§ 19) 
Se Bilaga 2. 
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VAL AV STYRELSE, ORDFÖRANDE, REVISORER OCH VALBEREDNING   (§ 20)   
Som information 
Valda vid 2012 års stämma  
Styrelse:    ledamöter på två år   Göran Holmberg, Söra; Gabriella Rapp, Söra; Lars-Åce Holm, Birger 

Jonsson, Söra.. 
                 suppleant på två år    Ingrid Eriksson, Margretelund 
Revisorer:  revisor    på två år   Magnus Yngen, Margretelund 
                 suppleant på två år    Staffan Hanstorp,  Margretelund 
 
Valberedning:           på ett år    Sten Jerdenius/Berga (sammankallande), Richard Wieselfors/Berga ,  

Ellen Magnius/Margretelund,, Charlotte Nilsson, Berga 
 
Val 2013 
Styrelse:    Tre  ledamöter på två år     _______________________ _______________________  

_______________________ _______________________ 
_______________________ _______________________ 

                  En  ledamot, fyllnadsval på ett år ______________________ _______________________ 
_______________________ _______________________ 

                 En suppleant på två år  _______________________ _______________________ 
                 Ordförande för tiden till nästa ordinarie stämma. _______________________  

_______________________ _______________________ 
 
Revisorer: En revisor      på två år _______________________ _______________________ 
                 En suppleant  på två år  _______________________ _______________________ 
 
Valberedning t o m stämman 2013: 
                 Antal ledamöter   …..… st.  (2012 =4 st.) 
                 Ledamöter    på ett år _______________________ _______________________ 

_______________________ _______________________ 
 _______________________ _______________________
 _______________________ _______________________ 

                 Sammankallande i valberedningen 
   _______________________ _______________________ 
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ÖVRIGA FRÅGOR  (§ 21) 
(Utan ekonomiska åtaganden.) 
 
Om stämmobeslutet 2012 angående fibernät för datakommunikation. 
 
Styrelsen fick i uppdrag att utöka omfattningen av verksamheten för vägföreningen att även omfatta 
ägandet av ett fibernät.  
Styrelsen ansökte om förrättning för att utöka verksamheten.  
Lantmäteriet svarade att vägföreningen inte är en av de fyra aktörer som är berättigade att begära 
förrättning enligt 18 § Anläggningslagen. 
Styrelsen kallade då de som var intresserade att medverka för anskaffande av fibernät till möte.  
Styrelsen föreslog att frivilliga övertar arbetsuppgiften och tre arbetsgrupper bildades, vilka har tagits sig 
an uppgiften. Se www.mvf.se  
 
Styrelsen föreslår stämman besluta att styrelsen är befriad från uppdraget. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
SÄTT ATT KALLA TILL MÖTEN (§ 22) 
Styrelsen föreslår att kallelse till sammanträden och 2014 års ordinarie stämma sker skriftligt. 
Kallelse delas ut till de som har postadress i området. Övriga får kallelsen per post. Till de som anmält, 
skickas kallelsen via e-post. 
 
PROTOKOLL FRÅN STÄMMAN (§ 23) 
Protokollet justeras ………dagen den ……… april kl ……… Plats: ………………………………..  
Styrelsen föreslår att protokollet från stämman anslås på MVF´s anslagstavlor och på MVF´s  hemsida, 
www.mvf.se, inom fjorton dagar efter stämman.  
(Anslagstavlorna finns vid Spjutvägsbryggan, Sätraängsbryggan, Vattenparken och Rondellen) 
 
De som önskar ett eget protokoll kan nedladda det från hemsidan eller hämta ett exemplar efter 
överenskommelse med sekreteraren.  
 
TALAN MOT STÄMMOBESLUT (§ 24) 
Talan mot stämmobeslut, att exempelvis beslut ej tillkommit i behörig ordning och/eller att uttaxering 
inte stämmer med reglerna, kan överklagas hos Fastighetsdomstolen inom fyra veckor från dagen då 
beslutet antogs, d v s på stämman.  
 
AVTACKNING  (§ 25) 
 
AVSLUTNING  (§ 26) 
 
 
 
 

http://www.mvf.se/
http://www.mvf.se/
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NOTERA ATT …… 
 
Du som fastighetsägare uppmanas att hålla efter din växtlighet som sträcker sig utanför fastighets-
gränsen mot väg. Om så ej sker förbehåller sig föreningen rätten att utföra beskärning. 
Se även www.mvf.se/om-föreningarna/Avtal-viktiga-dokument/ Mark och Vägar / Medlemarnas 
ansvar för  god trafiksäkerhet, framkomlighet och trivsel i område. 
 
 
Du ringer själv och felanmäler trasig vägbelysning till 020-67 00 67, ange kommun och adress för den 
trasiga lampan. Om lampan glappar markera stolpen exempelvis genom att knyta fast en plastpåse. 
 
 
Bommarna vid sjösättningsramperna kommer under säsongen att hållas låsta med 
kombinationslås, kod vid Spjutvägsbryggan 184 och vid Sundet 540. 
 
 
 
 
VISSTE DU ATT …… 
• vägföreningen omfattar något över fyrahundra fastigheter  
• motioner till stämman i april kan lämnas till styrelsen t o m sista februari 
• revisorerna skall kontrollera styrelsens arbete under hela verksamhetsåret 
• vägföreningen förvaltar 16 vägar omfattande 7 km, 11 grönområden, 2 lekplatser,  

en mindre fotbollsplan, 2 badplatser och 2 ramper för sjösättning/upptagning av båtar 
• alla vägar är nu belagda med hård yta 
• stämman rekommenderar 30 km i timmen på samtliga vägar inom området, bl.a. genom skyltning 
• det vägområde vägföreningen ansvarar för omfattar vägen, mötesplatser, P-platser, diken och  

utrymme till tomtgränser från marknivå upp till 4,5 m 
• tre vägar inom vårt område sköts av Österåkers kommun: Trälhavsvägen (utom vid badet), 

Söralidsvägen, Margretelundsvägen mellan Söralidsvägen och Trälhavsvägen 
• ett antal vägar och vägavsnitt är egna samfälligheter 
• på gångvägar och i grönområden är motorfordonstrafik förbjuden 
• parkering på vägmark och grönområden är inte tillåten 
• postlådor och soptunnor skall stå på tomtmark 
• för hundar gäller kommunens ordningsregler, de skall vara kopplade och få sin spillning omhändertagen 
• gamla nät, fiskelinor, drag, rep o.d. kan bli rena dödsfällan för djuren i naturen 
• Viltskador anmäls till viltvårdare Bo Hallberg telefon 070-39 45 835 
 
 
Välkomna den 11 april kl 19:00 till stämman i Tråsättraskolans matsal. 
 

http://www.mvf.se/Homepage/Download-File/f/219651/h/455517a341bb26833c33c43c70bb835d/Ansvar+medlem
http://www.mvf.se/Homepage/Download-File/f/219651/h/455517a341bb26833c33c43c70bb835d/Ansvar+medlem
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Bilaga 1. 
 
Fastställande av debiteringslängd för ombyggnad av del av Pilbågsvägen. 
(Den västra halvan av gångvägen på Pilbågsvägen mellan Badbergsvägen och Kogervägen.) 
 
 
Bakgrund: 
 
Fyra fastigheter använder del av gångvägen på Pilbågsvägen som bilväg. 
Kommunens byggnadsnämnd ändrar detaljplanen, gångväg blir bilväg.  
Styrelsen begär genom Lantmäteriförrättning fastställande av betalningsansvar. 
Lantmäteriets beslut: De fyra fastigheterna är betalningsansvariga. 
Styrelsen bygger vägen inom beslutad tid, ett år.  
De fyra fastigheterna faktureras kostnaden. Tre fastighetsägare, 2-4, betalar. 
Fastighetsägare 1 begär att Lantmäteriet granskar att vägen är färdig. 
Lantmäteriets beslut: Vägen är färdig. 
Styrelsen lämnar fakturan för indrivning genom kronofogden. 
Kronofogden lämnar ärendet till tingsrätten.  
Styrelsen avbryter ärendet i tingsrätten enligt REV´s rekommendation. 

 
 
Debiteringslängd angående kostnadsfördelning för ombyggnad av gångväg för biltrafik,  
del av Pilbågsvägen enligt Lantmäteriet anläggningsbeslut (omprövning) 2009-03-05, akt 0117-09/4, 
verksamhetsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31.  
Vägen var färdigställd inom angiven tid enligt beslutet, ett år. 
 
Fastighet Adress Ägare idag   Andels- Debiterad Erlagt Kvarstår
        tal avgift betalning att
            i förskott betala
                

Söra 1:58 
Badbergsv   8 
B Emma Wihlemsson Grubb 1,0 20 000   20 000

                

Söra 1:101 
Badbergsv 10 
B 

Joakim 
Antelius   1,0 20 000 20 000   

    Petra Margareta Dahlgren         

Söra 1:743 
Badbergsv   8 
A Jens Ivar Mackegård 1,0 20 000 20 000   

                

Söra 1:754 
Badbergsv 10 
A Hanna Marianne Gäre 1,0 20 000 20 000   

    
Michael James Gustaf 
Hägg         

                
Antal: 4    Summa: 4,0 80 000 60 000 20 000
        

 
 
Styrelsens förslag till avgift per hel andel, 1,0, är 20 000 kr. 
Senaste betalningsdag 2013-05-15. 

 
Förslag till beslut: 
Stämman föreslås fastställa föreslagen debiteringslängd och avgift per hel andel (1,0) samt senaste 
betalningsdag, 
 
samt förklara beslutet omedelbart justerat. 
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Bilaga 2. 
 
 
 
Omförrättningsbeslut 
 
Bakgrund 
Vid dåvarande Margretelunds Vägförenings ombildning till vägsamfällighet genom Lantmäterieförrättning 2002-04-
24 och bildade Gemensamhetsanläggning Margretelund ga:3  beslutades att Margretelunds Vägförening skulle 
införliva några fastigheter med utfart utmed Västra delen av Margretelundsvägen samt Österskärs trappan. 
Vid detta tillfälle blev en fastighet dubbelbokförd och fick tillhörighet både i Margretelunds Vägförening och i 
Österskärs Vägförening. Den ursprungliga avsikten var att fastigheten Tuna 7:91 skulle kvarstå i Österskär 
Vägförenings förvaltning och inte flyttas över till Margretelunds Vägförening. 
För att verkställa denna ändring kräver Lantmäteriet ett stämmobeslut, trots att det är ett misstag som orsakat 
felaktigheten.  
 
Beskrivning 
Tuna 7:91 är beläget i slutet av Östra Banvägens återvändsgata som ligger utmed Margretelundsvägens västra del. 
När fastigheten bildades hade den utfart och numrering Östra Banvägen 1D. Under årens lopp har nya ägare skapat 
även en utfart till den närliggande Margretelundsvägen.  
Den nya utfarten mot Margretelundsvägen går över mark som är förrättat som föreningens grönområde och ej 
godkänd som utfart av föreningen. Fastighetsägaren är idag medlem både i Österskärs och Margretelunds 
vägföreningar.  
 
Yrkande från styrelsen 
Styrelsen yrkar på ett utträde ur Margretelunds Vägförening för Tuna 7:91 och att den etablerade utfarten till 
Margretelundsvägen återställs. Motivet till detta är att den ursprungliga avsikten inte var att fastigheten skulle 
tillhöra föreningen, att den etablerade utfarten utförts utan tillstånd från föreningen, att den etablerade utfarten 
passerar över grönområds-mark, att utfarten ur trafiksäkerhetssynvinkel är ytterst olämplig då det inte finns några 
möjligheter att vända inne på fastigheten och fastighetsägaren tvingas backa ut eller in på fastigheten som är belägen 
på nedsidan av ett backkrön med skymd sikt.  
Vidare har föreningen för avsikt att fullfölja förläggningen av den promenad- och cykelväg som påbörjats utmed 
Margretelundsvägen, vilket gör det än mer olämpligt med en korsande utfart p.g.a. olycksrisken för oskyddade 
trafikanter med sikten skymd av backkrönet. 
.  
Förslag till beslut 
Vägförening begär av stämman bifallande beslut att gå vidare med ärendet till omprövning av tidigare beslut hos 
Lantmäterimyndigheten och ansöka om omprövningsrätt gällande utträde ur Margretelunds Vägförening för 
fastighet Tuna 7:91, av ovan angivna skäl. I det fall föreningen får avslag yrkar styrelsen även mandat för att ärendet 
drivs vidare till nästa instans. 
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Bilaga 4. 
     Margretelund 2013-02-27 

Snöröjning infarter. 
 
Motion till Margretelunds Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2013. 
Vintern 2012-2013 har varit ovanligt snörik. På det hela taget tycker jag att plogning och sandning av de 
vägar som jag använt mig av har fungerat mycket bra, det har gått lätt att ta sig fram. Jag tycker att 
föreningen ska ha en eloge för snöröjningen.  
I flera fall har dock tillgängligheten till min fastighet – och som jag har kunnat se också till andra 
fastigheter – avsevärt försvårats genom att höga snövallar har plogats upp framför infarterna. Sammanlagt 
innebär det ett stort arbete eller betydande kostnader för en fastighetsägare att få bort denna snö som 
kommer från föreningens vägar. Det är inte alltid som det kan ske med kort varsel vilket kan utgöra 
problem för t.ex. barnfamiljer med barnvagnar eller äldre människor med rollatorer. Även sjuk- och 
handikapptransporter till och från fastigheterna försvåras tidvis genom de höga vallarna med upplogad 
snö.  
Moderna plogar kan med hydraulik enkelt ställas om så att snö från vägarna inte läggs upp direkt utanför 
en fastighets infart utan i stället skjuts förbi själva infarten. Att det är möjligt har jag sett på flera andra 
ställen i landet. Det kan röra sig om att skapa ett hål om ca två meter för att inte försvåra tillfarten till 
fastigheten.  
Jag föreslår att föreningen i upphandlingen av snöröjningen av våra vägar i fortsättningen tar med ett krav 
till entreprenören  
- att snöplogning av våra vägar inte ska ske så att det bildas snövallar utanför fastigheternas in- och 
utfarter.  
 
Med vänlig hälsning  
Lennart Sundquist  
Söra 1:93 
 
 
Styrelsens yttrande: 

Styrelsen hänvisar till PM på MVF’s hemsida där det förtydligas att det bl a skulle bli mycket 
skador på egendom vid plogning samt att plogningen skulle ta mycket längre tid och följaktligen 
bli mycket dyrare. Styrelsen ska dock undersöka möjligheterna att upphandla en sådan lösning. 
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Beläggning av privata infarter och stickvägar 
 
Vägföreningen kommer under våren att upphandla beläggningar för de närmsta åren. 
Samtidigt planeras, som en service till våra medlemmar, en upphandling av a´-pris för 
läggning av privata infarter och stickvägar. Ytan bör vara minst 100 kvm för att 
maskinläggning skall kunna utföras. 
MV tar in två a´-priser, ett för nyläggning på grus, ca 4 cm tjockt, och ett för läggning på 
gammal beläggning, med ca 2,5-3 cm:s tjocklek. 
Vid intresse tar fastighetsägaren kontakt med MV för att få uppgift på antagen entreprenör, a´-
pris för asfaltläggningen och kontaktuppgifter.  
Medlemmen sköter sedan själv kontakt och avtal med entreprenören, förutom asfalten med 
upphandlat a´-pris, även om förarbeten etc. 
 
Vägföreningen lämnar således endast ut en prisuppgift till medlemmen/ 
fastighetsägaren, resten får denne sköta helt själv.   
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