Bakgrund och förutsättningar för anläggning av GC-väg i Storhogna.
Under senaste 5 år har en kraftig utbyggnad påbörjats inom Storhogna fjällområde. Utifrån Bergs kommuns översiktsplan och detaljplaner har ett
antal exploatörer påbörjat utbyggnaden av fritidshustomter samt allmänna servicebyggnader. Området kan växa med ca 750 tomter i fullt utbyggt
skick. Därmed skulle en fördubbling av antalet fastigheter ske.
Vägföreningen har i våra yttranden över detaljplaner bl.a. påpekat behovet av trafiksäkerhetsåtgärder längs Storhognavägen. Detta har
kommunen hörsammat och i samtliga exploateringsavtal inskrivit att exploatören skall i samarbete med Vägföreningen och övriga exploatörer
vidta åtgärder för att höja trafiksäkerheten.
På uppdrag av årsstämman 2012 har styrelsen gjort en förstudie utifrån de förutsättningar som samtliga inblandade har. Huvudregeln är också att
Vägföreningen ej bygger vägar utan förvaltar. Utav förstudien kan vi notera följande:










GC-väg anläggs lämpligast väster om Storhognavägen, från nya avfarten vid väg 315 upp till Hotellet.
Förutsatt att Vägföreningen är huvudman för projektet så kan bidrag sökas med 70 %.
Kvarvarande anläggningskostnader kan fördelas mellan exploatörerna med ca 50 % och nuvarande andelsägare i Vägföreningen ca 50 %.
Styrelsen har fått samsyn från exploatörerna till ett finansieringsförslag
Lantmäteriet gör den slutliga kostnadsfördelningen i samband med förrättning.
Styrelsens förslag vid årsstämman 2014-12-28 är att lösa trafiksäkerheten genom anläggning av GC-väg.
Belysningsalternativ presenteras på årsstämman och frågan om belysning eller ej tas upp.
Ekonomisk kalkyl presenteras på årsstämman med en planerad kostnadsfördelning enligt ovan.
Vid årsstämman ges också förslag på att nuvarande medlemmars del skall kunna finansieras med lån i Vägföreningen som återbetalas
genom extra uttaxering under 4 år. Stämman kan också välja att besluta om att nuvarande andelsägare inbetalar beloppet när projektet
startar.

Styrelsens förslag till beslut: Storhogna Vägförening begär hos Lantmäteriet förrättning för anläggning av ny Gång- och Cykelväg utmed Storhognavägen.
För delfinansiering av GC-vägen ges styrelsen mandat att uppta lån med maximalt 1 000 kkr. och amorteringstid max 4 år.

