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Information om Storhogna Vägförening 
Detta är styrelsen förslag till verksamhetsplan, avgifter och budget för verskamhetsåret 2019/2020. 
Förslaget läggs fram för beslut på årsstämman 2019-12-30. Mer information om vägföreningen och 
dess verksamhet finns att läsa på www.storhognavf.se samt www.facebook.com/storhognavf 
 
1. Verksamhetsplan 

1.1 Drift och underhåll  
 
Styrelsen har arbetat vidare med vägföreningens årshjul. Det omfattar följande moment. 
 

 

 
 
Vinterunderhåll 
Detta är första verksamhetsåret med det nya vinterväghållningsavtalet. Det medför en ökning av 
vinterväghållningskostnaderna med 20-25%. Orsakerna är dels något högre ställda krav, dels ökade 
kostnader generellt inom entreprenadsektorn men även dålig konkurrens i området. Vägföreningen 
fick endast ett anbud vid upphandlingen. Fördelarna är att vi har samma entreprenör som kan 
området väldigt bra.  
Nytt för denna vinter är att vägföreningen återupprättat ett avtal med Klövsjö Gräv om snödikning 
vid vårsmältning. Ett sådant avtal fanns tidigare men sades upp för några år sedan. Med detta 
förnyade avtal tror vi att antalet flödesskador orsakade av snösmältningen kommer att minska och 
därmed kostnaderna för sommarunderhållet. 
Vinterväghållningen står för ca 71% av driftskostnaderna. 
 
Sommarunderhåll 
Varje sommar sker löpande underhåll i form av hyvling, grusning, asfaltslagning och vägkantsröjning. 
Därutöver sker extra insatser i form av justeringar av diken, slänter, trummor etc. Tidigare har de 
extra insatserna genomförts på ett område per sommar enligt ett löpande schema. Styrelsen väljer 
nu istället att gå över på ett arbetssätt där en inventering genomförs varje vår för att identifiera 
brister och behov. Utifrån denna inventering genomförs sedan en prioritering av insatser utifrån 
beslutad budgetram. Under det kommande verksamhetsåret genomförs en extra satsning på 
städningen för att få bort rishögar, byggskräp och reklamskyltar i vägområdet. Detta sker för att 
undvika att skräp täpper igen diken/trummor men även för att göra området trevligare att vistas i.  
Om andra särskilda större insatser identifieras så lyfts de fram som investeringar i budget för 
kommande år. Sommarunderhållet står för ca 20% av driftskostnaderna. 
 
  

Snöröjning okt-maj 
Kantskärning mars-april 
Snödikning mars-april 
Inventering vägar/infarter maj 
Städning vägområde maj-juni 
Hyvling-grusning maj-okt 
Asfaltslagning juni-aug 
Extra insatser jun-sept 
Vägkantsröjning jul-sept 
Utsättning plogkäppar sept-okt 
Fyllning & översyn sandlådor sept-okt 
Sandning okt-maj 

http://www.storhognavf.se/
http://www.storhognavf.se/
http://www.facebook.com/storhognavf
http://www.facebook.com/storhognavf


 

Planerade insatser sommaren 2020: 
• Utökad städning samt skyltnedplockning (hösten 2019) 
• Skyltning av parkeringsförbud, gångfartsområde samt stora parkeringen (hösten 2019) 
• Årlig inventering av vägar och infarter på våren/försommaren 
• Årlig städning av huvudvägarna på våren/försommaren 
• Förbättring av vägar, diken och trummor utifrån inventering 
• Hyvling av större vägar och parkeringar med väghyvel (1 gång) 
• Kontinuerlig hyvling/grusning av samtliga grusvägar med underbett 
• Lagning av asfalt utifrån behov (potthål samt mindre ytor) 
• Fortsatt utveckling av skyltning (vägvisning/orientering) 

 
 
Långtidsbudget drift 
Nedan ses styrelsens prognos för driften. Den bygger på att årsavgiften sätts till 3.200 kronor för de 
kommande tre åren och därefter görs ytterligare en justering till 3.500 kronor. Tillkommande 
fastigheter bidrar till medlemsintäkter men skapar samtidigt en kostnadsökning för utökad 
väghållning. Kostnadssidan ökar dessutom med indexhöjningar samt övrig kostnadsutveckling. 
 
Intäkter 19/20 20/21 21/22 22/23 

     
Medlemsavgifter* 3 445 120 3 584 000 3 712 000 4 200 000 
Övriga intäkter 100 000 20 000 20 000 20 000 
Bidrag 75 000 75 000 75 000 75 000 

     
Summa intäkter 3 620 120 3 679 000 3 807 000 4 295 000 

     
Kostnader 19/20 20/21 21/22 22/23 

     
Vintervägunderhåll 2 475 000 2 650 000 2 830 000 3 000 000 
Sommarvägunderhåll 650 000 650 000 700 000 700 000 
Administration 315 000 340 000 365 000 390 000 

     
Summa kostnader 3 440 000 3 640 000 3 895 000 4 090 000 

     
Resultat: 180 120 39 000 -88 000 205 000 

 
Frågor gällande drift och underhåll ställs till vägföreningens driftansvarig. 
 
 
1.2 Administration 
I och med att samfällighetens verksamhet växer så ställer det större krav på administration. Utöver 
löpande ekonomisk administration så hanteras förändrade andelstal, förrättningsprocesser kopplat 
till tillkommande fastigheter och vägar samt kommunikation. Styrelsen har därför börjat arbeta fram 
en förvaltningsplan så det blir en tydlig struktur och ansvarsfördelning för alla moment som ska 
hanteras. Denna plan kommer att färdigställas och tas i drift under våren 2020. 
 
Under det kommande året hanteras ekonomisk administration som tidigare i samverkan mellan 
vägföreningens kassör och vårt inköpta stöd från Vemservice AB. 
 
  



 

Kommunikation planeras enligt tidigare år enligt nedan: 
 E-post Webb Facebook 
Information om verksamheten   x x 
Snabb information om händelser     x 
Webbenkät för medlemssynpunkter x     
Kallelse årsstämma x x x 
Spridning av info från extern part   x x 

 
Under 2019 initierade vägföreningen en dialog med övriga samfälligheter, kommunen, 
näringsidkarna samt destinationsbolaget. Detta är något som vi kommer att fortsätta med genom att 
bjuda in till ett möte per år. Ett av ämnena på det första mötet var idén om att slå samman områdets 
samfälligheter för att möjliggöra samdriftsfördelar och minska utmaningen att hitta 
styrelseledamöter. Detta är en dialog som också kommer att fortsätta under det kommande året. 
Administrationen står för ca 9% av de totala driftskostnaderna. 
 
Planerade insatser: 

• Etablera en förvaltningsplan 
• Fortsatt kommunikation via webb och Facebook 
• Ny upplaga av medlemsenkäten 
• Fortsatt dialog med övriga aktörer och samfälligheter i Storhogna 

 
 
1.3 Investeringar  
Vägföreningen genomför investeringar för att vägområdet ska vara funktionellt och trafiksäkert. I ett 
område som växer i den takt som Storhogna gör så ställer detta ganska höga krav. Vägarnas 
kapacitet, vägarnas bärighet, säkerheten för oskyddade trafikanter samt skyltningen längs vägarna 
måste kontinuerligt förbättras för att klara områdets ökande trafikflöden. Finansieringen av 
investeringsåtgärderna sker genom extern finansiering, anslutningsavgifter, föreningens kassa 
och/eller extra utdebiteringar. Budget för investeringarna beslutas årligen av årsstämman. 
Under det kommande året läggs stort fokus på att projektera framtida projekt.  
 
Projektering ny lösning skidtunnlar 
Skidtunnlarna bredvid M-huset har 30 år på nacken och behöver ersättas. Bristande bärighet, samt 
försämrad funktion för pist/lift ger sammantaget ett stort behov. Tunnlarna ägs av Skistar och 
projektering sker därför tillsammans med dem. Målet är att hitta en bra lösning som bägge parter 
därefter kan arbeta vidare med som ett investeringsprojekt. 
 
Projektering av ny utformning korsning Lv315 
Inre delen av korsningen nere vid Lv315 är dåligt utformad och varje vinter sker ett antal incidenter. 
Vägföreningen genomför nu en projektering av ny utformning. När projekteringen är klar ska 
vägföreningen sitta ned med Trafikverket för att diskutera möjligheter till ombyggnation. Trafikverket 
har tidigare uttalat ett visst ansvar för korsningens nuvarande utformning men har ej kunnat 
garantera medel för ombyggnation. 
 
Projektering breddning/förstärkning Storhognavägen 
Storhognavägen byggdes på 60-talet. Dess bredd och bärighet anpassades för dåtidens trafikflöden. 
En trafikflödesmätning 2018 visade på dygnstrafik på över 2100 fordon vissa dygn. En allt större del 
av fordonen är tunga pga. byggtransporter, varuleveranser och busstrafik. Redan nu är 
Storhognavägen för smal för att kunna ge tillräcklig trafiksäkerhet vintertid. På sikt kommer 
Storhogna att öka med ytterligare flera hundra fastigheter och då kommer kraven på kapacitet, 
bärighet och trafiksäkerhet öka ytterligare.  
 



 

Styrelsen avser därför påbörja en projektering under kommande år. Projekteringen utgår från att 
vägens bredd ökar till 7 meter och att insatser för ökad bärighet och ökad trafiksäkerhet genomförs. 
Utifrån denna projektering kan vägföreningen därefter besluta när en ombyggnation ska starta samt i 
vilken takt den ska genomföras. 
 
Projektering Kull Johannesvägen 
Kull Johannesvägen är smal och krokig. Den har tidigare matat ett 80-tal fastigheter. Med beslutade 
och föreslagna detaljplaner kan vägen komma att mata till ca 400 fastigheter. Bergs kommun ställde 
därför krav på att exploatörerna skulle bredda vägen för att få genom sina detaljplaner. 
Förrättningen av detta påbörjades i slutet av 2018. Styrelsen har dock lagt detta projekt vilande just 
nu då vi ej kommit överens med berörda exploatörer om kostnader för projektering. Om vi under det 
kommande året hittar en lösning för att komma vidare så har vi lagt en buffert i 
projekteringsbudgeten för att kunna gå vidare även med denna projektering. 
 
Skyltning 
Under verksamhetsåret 2019/2020 kommer vägföreningen att arbeta vidare med det skyltprogram 
som beslutades på årsstämman 2018-12-30. Det innebär att vi fortsätter att sätta ut skyltar som gör 
det lättare att hitta i området. Vi sätter även upp trafikmärken för att förtydliga vilka regler som 
gäller. Vi kommer även att arbeta med att ta fram en ansökan om extern finansiering för att kunna 
placera informationstavlor i området. 
 
Övriga investeringar 
Redan hösten 2019 beställdes och utplacerades 11 nya sandlådor i området. De nya lådorna har 
placerats så att snöröjarna kan hålla dem tillgängliga. De nya lådorna är även uppmärkta med skyltar 
och reflexkäppar. Snöröjning och påfyllning av sandlådor ingår i nya vinterväghållningsavtalet. 
Sommaren 2020 avser styrelsen upphandla byggnationen av en sandfålla. Den kommer att placeras 
centralt i området. Syftet är att minska tid och kostnader för snöröjaren att hämta sand men även att 
möjliggöra för alla medlemmar att kunna hämta sand vid behov. I samband med byggnation av 
sandfålla så avser styrelsen även köpa in och placera ut ett förråd i vilket vägföreningen kan förvara 
skyltar, verktyg och annat som behövs för det löpande underhållet. 
 
Gång- & cykelvägen 
Under verksamhetsåret 2019/2020 ska projektet avslutas. Kvarvarande brister ska hanteras och 
skulder ska regleras. Ett prognostiserat slutligt minusresultat om ca 500 tkr ska fördelas mellan 
exploatörer och vägföreningens kassa enligt stämmobeslut 2016-12-31. 
 
Planerade insatser: 

• Projektering av ny lösning för skidtunnlar i samverkan med Skistar 
• Projektering av ny utformning korsning Lv315 
• Projektering av förstärkning och breddning av Storhognavägen 
• Fortsatt förbättrad skyltning i vägområdet 
• Inköp och utplacering av nya sandlådor 
• Byggnation av sandfålla samt förråd för vägföreningen 
• Ansökan om finansiering för informationsskyltar tillsammans med andra aktörer 

 
  



 

Preliminär tidsplan för framtida investeringar 
Nedan presenteras styrelsens prognos/förslag för framtida investeringar. Tidsplanen styrs av hur 
samarbeten och finansiering faller på plats så planen är endast preliminär. 
 

 2021 2022 2023 2024 
Ombyggnation Storhognavägen x x x x 
Breddning Kull Johannesvägen x       
Ombyggnation korsning Lv315  x      
Byte skidtunnlar   x     

 
 

 
2. Andelstal och debiteringslängd 

 
Andelstal 
Styrelsen fastställer andelstalen genom uppgifter från Lantmäteriet, Bergs kommun, exploatörer 
samt mäklare. Detta sker löpande under året. Alla uppgifter registreras i vägföreningens verktyg 
Vägfas. Senaste uppdateringen genomfördes och beslutades på styrelsemötet 19 november.  
 
Andelstalet ligger till grund för utdebiteringen av årsavgift och är således även det underlag som 
förslag till budget och årsavgift baseras på. Enligt samfällighetens stadgar så är andelstalen följande: 
 
Typ av fastighet: Andelstal: Utdebitering: 
Stamfastighet obebyggd 0,1 Nej 
Avstyckad tomt obebyggd 0,2 Ja 
Bebyggd tomt per lägenhet 1 Ja 
Näringsidkare* 14-120 Ja 
*Andelstalet fastställs av Lantmäteriet utifrån omfattning på brukandet. 
 
Nedan redovisas en sammanställning av andelstalen och förändringen från förra årsstämman. 

 Andelstal: Antal: Totalt andel: Utdebitering* Förändring 
andelstal: 

Stamfastigheter 0,1 12 1,2 0 0 
Obebyggda fastigheter 0,2 - 0,4 379 76,2 243 840 26,4 
Bebyggda fastigheter 1,0 - 3,0 680 727 2 326 400 42 
Näringsidkare 14-120 5 271 867 200 0       
Summa totalt:  1 076 1075,4 3 437 440 68,4 
 
*Utdebiteringen baseras på styrelsen förslag om årsavgiftshöjning till 3.200:- 
 
Debiteringslängd  
Debiteringslängd fastställs i och med årets sista anmälning till Lantmäteriet den 19 november.  
Debiteringslängden kommer att presenteras på plats på årsstämman. 
 
Röstlängd 
Röstlängden utgår från debiteringslängden och baseras på vilka andelsägare som finns 
representerade på stämman. En faktor som påverkar omröstningar är att näringsidkare har olika 
rösttal för ekonomiska respektive icke ekonomiska frågor. Om en fastighet har flera ägare så krävs 
fullmakt från samtliga ägare för att representant ska få rösta på årsstämman. 
 
Röstlängden fastställs av årsstämman.  



 

 
 

3. Avgifter 
 
Medlemsavgift 
Samfällighetens medlemmar betalar en årsavgift som baseras på medlemmens andelstal. 
Årsavgiftens storlek bestäms av årsstämman. Årsavgiften låg under flera år på 2.000 kronor per 
andel. Till verksamhetsåret 2018/2019 så höjdes den till 2.500 kronor. Redan då flaggade styrelsen 
för att avgiften skulle behöva höjas igen då det nya vinterväghållningsavtalet trätt i kraft.  
 
Styrelsen har kommit fram till att medlemsavgifter och driftsbidrag från Trafikverket måste täcka 
samfällighetens driftskostnader. Med utgångspunkt i föreslagen budget för verksamhetsåret 
2019/2020 resulterar detta i att årsavgiften måste höjas med 700 kronor per andel för att klara detta 
mål. Med denna höjning ser vi att medlemsavgiften bör kunna ligga oförändrad i 2-3 år. 
Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften till 3.200 kronor per andel (1.0) för 
verksamhetsåret 2019/2020. 
 
  Andel 1,0  Andel 0,2 
Förslag årsavgift 19/20: 3.200:-  640:- 
 
Anslutningsavgift 
Utöver årsavgift så har samfälligheten en anslutningsavgift för nyanslutningar av fastigheter. Denna 
avgift är på 7.000 kronor. Det finns två syften med denna anslutningsavgift. Det ena syftet är att nya 
fastigheter blir delägare i en befintlig tillgång och därför måste köpa in sig i samfälligheten. Det andra 
syftet är att tillkommande fastigheter och vägar ställer krav på ökat kapacitet i befintligt vägsystem. 
Anslutningsavgifterna används för att kunna göra dessa investeringar i kapacitet och funktion. 
 
Nytt från 2019 är att Lantmäteriet även ställer krav på att nytillkomna fastigheter måste köpa in sig i 
samfällighetens likviditet. Tillkommande andelstal divideras med det totala andelstalet för att sedan 
multipliceras med samfällighetens kontanta tillgångar och då uppstår en summa som tillkommer som 
avgift. Just nu när samfälligheten har en god likviditet så innebär detta en ytterligare intäkt om ca 
1.000 kronor per nyansluten fastighet.  
 
Alla anslutningsavgifter betalas av den exploatör som ansluter nya fastigheter. 
 
Förslag anslutningsavgift 19/20: 7.000:- (oförändrad) 
 
Slitageavgift 
Samfälligheten har även en slitageavgift som påförs nytillkomna tomter för att täcka det ökade 
slitage som byggnation av hus bidrar till. Slitageavgiften har under flera år legat på 2.000 kronor. 
Styrelsen ser dock att vägslitaget är mycket stort i de nya områdena och att avgiften inte klarar av att 
täcka kostnaderna för att underhålla detta slitage.  
Styrelsen föreslår därför en höjning av denna avgift till 3.000 kronor från och med 2020-01-01. 
 
Slitageavgiften betalas av den exploatör som ansluter nya fastigheter. 
 
Förslag slitageavgift 19/20:  3.000:-  
 

 
  



 

4. Budget 
Verksamhetsåret sept 2019 – aug 2020 

Intäkter  Drift Investering Total: 

 Medlemsavgifter* 3 437 440 - 3 437 440 

 Bidrag TRV 75 000 - 75 000 

 Övriga intäkter** 25 000 - 25 000 

 Anslutningsavgifter - 996 000 996 000 

 Slitageavgifter - 286 000 286 000 

 Likviditetsinköp - 137 500 137 500 

 Intäkt projektering - 75 000 75 000 

 
  

  
 Summa intäkter 3 537 440 1 494 500 5 031 940 

 
  

  
Kostnader Vinterväghållning Drift Investering Total 

 Plogning enligt avtal 2 220 000 - 2 220 000 

 plogning  m underbett/ sandning 150 000 - 150 000 

 siktröjning, vallskärning, snödikning 50 000 - 50 000 

 Plogning/sandning Mhus/Hotell/Sop 15 000 - 15 000 

 Utsättning plogkäppar/sandlådor 10 000 - 10 000 

 Övrigt 30 000 - 30 000 

 Sommarväghållning    
 Hyvling / grusning vägar 250 000 - 250 000 

 Asfaltlagning 100 000 - 100 000 

 Vägkantsröjning 30 000 - 30 000 

 Städning 80 000 - 80 000 

 Extra insatser grävning etc. 200 000 - 200 000 

 Övrigt 40 000 - 40 000 

 Exploatering    
 Projekteringar - 750 000 750 000 

 Förråd - 50 000 50 000 

 Sandfålla - 250 000 250 000 

 Sandlådor - 60 000 60 000 

 Skyltning - 200 000 200 000 

 Övrigt - 100 000 100 000 

 Administration    
 Vemservice 60 000 - 60 000 

 REV 2 500 - 2 500 

 Vägfas 5 000 - 5 000 

 Lantmäterikostnader 20 000 - 20 000 

 Utskick 20 000 - 20 000 

 Webbsida 5 000 - 5 000 

 Kontorsmaterial 2 500 - 2 500 

 Bankkostnader 5 000 - 5 000 

 Styrelsearvoden 130 000 - 130 000 

 Milersättning 15 000 - 15 000 

 Besiktningar 25 000 - 25 000 

 Övriga kostnader 25 000 - 25 000 

     
 Summa kostnader: 3 490 000 1 410 000 4 900 000 

     
  Drift Investering Total 

 Resultat: 47 440  84 500  131 940  

 
Verksamhetsplan och budget framtaget av styrelsen för Storhogna Vägförening 
Storhogna/Sundsvall 2019-12-02. Styrelsen föreslår att budgeterat överskott 
fonderas för framtida investeringar. 


