
 

Bilaga 3 – underlag till beslutspunkter (§ 12) 
Årsstämma 2021-04-04 
Storhogna Vägförening (Klövsjö GA:38) 
 
12.1 Inkomna motioner 
Motioner ska enligt föreningens stadgar vara styrelsen tillhanda senast 31 oktober. Information om 
möjligheten att lämna in motioner lades ut på webbsida och Facebooksida i början av oktober månad. 
Inga motioner hade inkommit till detta datum. 
 
12.2 Styrelsearvoden 
Föreningens ansvar och aktiviteter växer för varje år allt eftersom området expanderar. Styrelsen 
lägger av den anledningen allt fler timmar på att hantera verksamheten. Uppdraget är ideellt men 
arvoderas på årsbasis för några av styrelsefunktionerna. 
Styrelsen föreslår en justering av arvodena för de två funktioner som kräver mest tid, ordförande och 
driftansvarig, enligt nedan. 
  Tidigare  Nytt förslag 
Ordförande  25.000  50.000  
Driftansvarig  10.000  20.000 
Kassör  10.000  10.000 
Sekreterare  10.000  10.000 
Projektansvarig (GC) 10.000  10.000 
 
Totalt:  65.000  100.000 
 
Förslag till beslut: Årsstämman beslutar om nya justerade styrelsearvoden enligt förslag.  
 
12.3 Väginvesteringar 
Behovet av investeringar på i områdets stomvägsstruktur är stora och styrelsen anser att föreningen 
måste lägga en plan för att genomföra dessa.  
 

12.3.1 Investeringsplan 
Ett förslag till investeringsplan (bilaga 4) är framtaget och styrelsens förslag är att stämman 
antar planen och att arbetet de kommande åren utgår från denna plan. Vid antagande av 
planen medföljer även ett antal inriktnings- och aktivitetsbeslut enligt nedan. 
 
12.3.2 Årsavgift för investeringar 
Under ett antal år så har nya avstyckningar medfört tillskott till föreningens intäkter. Denna 
intäkt kommer nu att avta då antalet kvarvarande byggrätter är få. För att klara av 
investeringarna så behövs istället ett påslag på årsavgiften. För år 2020/2021 så är förslaget 
500 kronor per andel. Detta förslag förväntas höjas till 600-700 kronor då arbetet med 
Storhognavägen drar igång. Beslut tas för ett år i taget. 
 
12.3.3 Fjällbjörksvägen 
Fjällbjörksvägen är den enda matarvägen på Södra Storhogna. Vägen är smal och asfalten 
som legat i flera decennier är rejält dålig. Styrelsen föreslår en upprustning under 2021 som 
innebär att asfalten schaktas bort. Nya gruslager tillförs så vägen får ett bra ytskikt där 
vägbredden ökas med 1-1,5 meter. Kostnaden beräknas till 400.000-500.000 kronor och 
finansieras genom den ökade årsavgiften. Återasfaltering sker inte i detta steg. 
 

  



 

12.3.4 Kull Johannesvägen 
Vägen ska byggas om enligt exploateringavtal men parterna är inte överens ännu. Styrelsen 
planerar för att ombyggnation kan ske 2022 och att vägföreningens del finansieras genom 
den särskilda årsavgiften för investeringar samt att eventuellt överskjutande belopp tas ur 
föreningens kassalikviditet. Styrelsen behöver under 2021 mandat att driva förrättning samt 
komma överens med motparter och utförande och kostnadsfördelning. 
 
12.3.5 Storhognavägen 
Områdets största investeringsbehov är Storhognavägen. Vägen som är områdets pulsåder 
behöver breddas för att uppnå tillräcklig kapacitet. Delar av vägen behöver även förstärkas 
för att klara bärigheten. Nere vid Lv315 behöver korsningen ses över för att öka 
trafiksäkerheten. Tidsplanen som styrelsen satt är att ombyggnation kan påbörjas 2023. 
Skidtunnlarna omfattas inte av detta utan hanteras som separat projekt. Ombyggnationen 
beräknas kosta 9-12 miljoner kronor. Finansieringen är tänkt att ske genom lån som 
återbetalas på 20 år med den särskilda årsavgiften för investeringar. 
Styrelsen vill på denna stämma få mandat att arbeta vidare med projektering och eventuell 
förrättning. Beslut om ombyggnation tas på kommande stämmor. 
 
Förslag till beslut:  
12.3.1  Årsstämman beslutar att anta förslaget till investeringsplan (bilaga 4) 
12.3.2  Årsstämman beslutar att en extra årsavgift för investeringar ska tas 
  ut årligen. Beloppet för kommande år beslutas på respektive årsstämma. 
  Årsstämman beslutar att 500 kronor per andel ska tas ut i investerings-
  avgift för verksamhetsåret 2020/2021. 
12.3.3 Årsstämman beslutar att bygga om Fjällbjörksvägen enligt förslag. 
  Finansiering sker genom investeringsavgift beslutad i punkt 12.3.2. 
12.3.4 Årsstämman tar ett inriktningsbeslut att Kull Johannesvägen ska byggas 
  om 2022. Årsstämman beslutar vidare att ge styrelsen i mandat att driva 
  processen angående breddning av Kull Johannesvägen och till den 
  hantera förrättningsfrågor samt frågor gällande vägutformning och 
  kostnadsfördelning mellan parter. Formellt byggbeslut tas på nästa 
  årsstämma utifrån givna kostnadsunderlag. 
12.3.5 Årsstämman tar ett inriktningsbeslut att Storhognavägen bör byggas om 
  senast 2023. Årsstämman beslutar vidare att styrelsen får mandat att 
  arbeta med projektering samt att påbörja eventuell förrättning under det 
  kommande året. Formellt byggbeslut tas på nästa årsstämma utifrån då 
  givna underlag. 

 
12.4 Vägunderhåll 
Styrelsen anser att sommarunderhållet behöver stärkas upp. Såväl högtrafikerade vägar som mindre 
stugvägar behöver en plan för regelbundet underhåll. Dessutom finns ett behov av extra insatser för 
att återhämta en underhållsskuld i vissa delar av området.  
 

12.4.1 Underhållsplan 
Utifrån ovanstående beskrivning så har styrelsen tagit fram ett förslag till underhållsplan 
(bilaga 5). I planen beskrivs vilka moment som ska utföras och vem som ansvarar för 
utförandet. Planen ligger till grund för planering och budget de kommande åren. 
 

  



 

12.4.2 Ramavtal 
Enligt föreslagen plan så föreslår styrelsen att ett ramavtal tecknas med lämplig leverantör 
för att säkerställa att de årliga insatserna blir utförda enligt föreslagen tidsplan. 
Konkurrensen om entreprenörer gör att vägföreningen regelbundet får vänta på att önskade 
insatser utförs. Genom ramavtal så säkras tillgången till maskiner och vägföreningen får 
bättre kontroll på kostnader. 
 
Förslag till beslut:  
12.4.1 Årsstämman beslutar att anta den underhållsplan som presenterats. 
12.4.2 Årsstämman beslutar ge styrelsen mandat att upphandla ett ramavtal 
  för att hantera de insatser som i underhållsplanen kopplas till ramavtalet. 
  Upphandlingen ska ske enligt vägföreningens rutin för inköp och 
  upphandling. 

 
12.5 Sammanslagning samfällighetsföreningar 
I Storhogna finns för närvarande fem samfällighetsföreningar som ansvarar för totalt sex 
gemensamhetsanläggningar. Dessutom finns ett delområde som ännu inte bildat sin 
gemensamhetsanläggning. Representanter för befintliga samfällighetsföreningar har under hösten 
2020 träffats och diskuterat en sammanslagning av föreningarna i syfte att effektivisera driften, 
förenkla för områdets fastighetsägare samt minska behovet av ideellt arbete. Förslaget är att en 
formell arbetsgrupp utses som under 2021 tar fram förslag på en sammanslagning. Förslaget 
behandlas därefter på respektive samfällighetsförenings stämma årsskiftet 2021-2022. Styrelsen vill ha 
stämman mandat att ingå i arbetsgruppen. Vägföreningens representant i arbetet kommer att vara 
ordföranden. 
 
Förslag till beslut: Årsstämman beslutar att ge styrelsen mandat att ingå i en arbetsgrupp som utreder 
förutsättningarna för en sammanslagning av områdets samfällighetsföreningar. Förslaget som tas 
fram ska presenteras till nästa årsstämma i december 2021. 
 
12.6 Fakturakort 
Föreningens driftansvarig hanterar uppkomna situationer i vägområdet löpande under året. Ofta 
innebär det införskaffning av förbrukningsvaror så som plogkäppar, kallasfalt, skyltar med mera. Idag 
så får driftansvarig ofta ligga ute med pengar då föreningen inte har konton hos många leverantörer. 
Styrelsen föreslår därför att föreningen ska införskaffa ett fakturakort till driftansvarig för inköp av 
dessa varor. Beloppsgränsen sätts till 25.000 kronor och redovisning ska ske enligt de rutiner som 
föreningen har för inköp. Enligt bankens regler så krävs ett stämmobeslut för att kunna ordna ett kort 
därav att beslutet tas på årsstämman. 
 
Förslag till beslut: Årsstämman beslutar att ge styrelsen mandat att ordna ett fakturakort till 
föreningens driftansvarig i syfte att hantera löpande inköp. Kortet ska ha en inköpsgräns på 25.000 
kronor. 
 


