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Information om Storhogna Vägförening 
Detta är styrelsen förslag till verksamhetsplan, avgifter och budget för verksamhetsåret 2020/2021. 
Förslaget läggs fram för beslut på årsstämman 2020-12-30. Mer information om vägföreningen och 
dess verksamhet finns att läsa på www.storhognavf.se samt www.facebook.com/storhognavf 
 
Vägföreningens hanterar en av de större vägsamfälligheterna i Sverige. Det är dessutom ett område 
som är i konstant kraftig utveckling. Detta ställer höga och växande krav på vägföreningens styrelse att 
utveckla vårt arbete för att föreningen och väginfrastrukturen ska kunna hantera denna utveckling.  
 
Det tar tid att sätta sig in i frågor och sakområden. Att därefter kunna bedriva ett utvecklingsarbete tar 
ytterligare tid. Merparten av den nuvarande styrelse har suttit i 2-4 år. Det medför att vi hela tiden lär 
oss nya saker som vi tar med oss i planeringen framåt. Av den anledningen så förändras vårt sätt att 
arbeta och därigenom vår verksamhetsplanering från år till år. Det kan framstå som dålig planering 
men är i själva verket en utveckling av verksamheten. 
 
Styrelsen har till denna årsstämma presenterat nya planer för både underhåll och investeringar. Dessa 
utgör den huvudsakliga grunden för denna verksamhetsplan med tillhörande avgifter och budget. 
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1. Verksamhetsplan 

1.1 Drift och underhåll  
 
1.1.1 Vinterunderhåll 
Detta är andra säsongen inom ramen för det avtal om vinterväghållning som vägföreningen tecknade 
med Reaxcer 2019. Avtalet sträcker sig fram till maj 2022 och omfattar snöröjning och 
halkbekämpning av vägar, ytor och fastighetsinfarter. Avtalet räknas inför varje säsong upp med 
nytillkomna fastigheter och vägar samt utifrån givna index. 
Avtalet och leverantörens utförda insatser utvärderas två gånger per år. Därutöver så har 
vägföreningens driftansvarige löpande kontakt med leverantören. 
Inför denna säsong har många nya fastigheter och ett antal nya vägar tillkommit. Därutöver så sker 
inga förändringar i upplägget. 
 
1.1.2 Sommarunderhåll 
 
Underhållsplan 
Styrelsen har en ambition att öka det löpande 
sommarunderhållet samtidigt som extra insatser minskas genom 
förebyggande arbete och tydligare ansvarsfördelning. Den nya 
underhållsplan som tagits fram innehåller löpande underhåll så 
som potthålslagning, hyvling, kantklippning. Därutöver så sker 
årligen andra moment så som sopning, städning, snödikning och 
plogkäppsutsättning. Styrelsen föreslår att en stor del av dessa 
moment samlas i ett ramavtal som tecknas med lämplig 
leverantör. På så sätt skapar vi förutsättningar för kontinuitet 
och bättre planeringhorisont. 
 
Asfaltslagning 
Asfaltslagning har varit en stor kostnad de senaste åren. Nu föreslår styrelsen att årsstämman ska 
besluta en tidsplan för åtgärder på Storhognavägen och Kull Johannesvägen. Om denna plan fastställs 
så kommer lagningsinsatser minimeras fram till dess att ombyggnation påbörjas. 
 
Extra insatser 
Styrelsen föreslår en fortsatt satsning på extra insatser. Detta för att arbeta ikapp det som identifierats 
som en underhållsskuld samt för att hantera effekter av hög trafikbelastning och ökade 
nederbördsmängder. Insatserna planeras utifrån den årliga väg- och infartsinventering som utförs i 
maj. Några särskilda insatser som redan identifierats är: 

• Förbättrad vägbana på Solvägen över myren 
• Återtagning av igenväxta vägområden (trädfällning i slänter) 
• Fortsatt arbete med att ersätta slitna väg- och vägnamnsskyltar 

Med ett utökat årligt underhåll så beräknas extra insatser kunna minska i omfattning om ett par år. 
 
Planerade underhållsinsatser 2020 - 2021: 

• Snöröjning och halkbekämpning enligt vinterväghållningsavtal 
• Extra vinterinsatser så som halkbekämpning och snödikning 
• Årlig inventering av vägar och infarter på våren/försommaren 
• Förbättring av vägar, diken och trummor utifrån inventering 
• Årligt sommarunderhåll enligt ny underhållsplan 
• Extra sommarunderhåll enligt ny underhållsplan 

 
Frågor gällande drift och underhåll ställs till vägföreningens driftansvarig. 
 



 

1.2 Administration 
Vägföreningens styrelse arbetar utifrån en förvaltningsplan som fastställdes i början av år 2020. Denna 
anger vilka insatser som utförs, vem som är ansvarig samt hur och när de ska utföras. 
 
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: 

• Löpande information om vägstatus och andra händelser Facebook 
• Löpande information om händelser i föreningen och vägområdet Webbsidan 
• Viktig information samt kallelse till årsstämman E-post 
• Inhämtning av synpunkter och förslag Webbenkät 
• Löpande frågor och synpunkter E-post /Tfn 

 
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.  
 
En av de frågor som kommit upp på dialogmötena är att slå samman områdets samfällighetsföreningar 
för att möjliggöra samdriftsfördelar och minska utmaningen att hitta styrelseledamöter. Planen är att 
under 2021 intensifiera arbetet i en särskild arbetsgrupp med mål att ha ett förslag framtaget till 
årsstämmorna 2021/2022. 
 
Planerade insatser: 

• Fortsatt kommunikation via webb och Facebook 
• Ny upplaga av medlemsenkäten 
• Fortsatt dialog med övriga aktörer och samfälligheter i Storhogna 
• Arbetsgrupp som utreder sammanslagning av områdets samfällighetsföreningar 

 
Frågor gällande administration kan ställas till föreningens sekreterare eller kassör. 
 

 
  



 

1.3 Investeringar  
I ett område som expanderar så kraftigt som Storhogna gör så 
krävs omfattande investeringar för att kunna anpassa vägar och 
kringfunktioner för nya större trafikflöden.  
Vägföreningens styrelse har inför årets stämma tagit fram ett 
förslag till investeringsplan som omfattar fyra större projekt. 
Dessa redovisas kortfattat nedan. 
 
Storhognavägen – vägen är i stort behov av ökad kapacitet samt 
delvis förbättrad bärighet. Projektering av en breddning till 6,5 
meter har inletts. Sedan tidigare finns projektering för 
korsningen nere vid Lv315. Att bygga om Storhognavägen är ett 
projekt som är omfattande och som kommer att kräva 
lånefinansiering för att klaras av.  
Tänkt genomförande 2021-2024. 
 
Kull Johannesvägen – områdets största matarväg tack vare de nya områden som anslutits. Kommunen 
har i exploateringsavtal ställt krav på exploatörer att bredda vägen till 5 meters bredd. Efter flera 
dialoger så har nu en projekterings påbörjats. Förrättning pågår och beslut väntas under 2021. 
Därefter planeras genomförande under 2022. 
 
Fjällbjörksvägen – matarväg på Södra Storhogna. Gammal smal väg där asfalten de senaste åren blivit 
rejält dålig. Planen är att i ett första steg riva bort asfalten och tillföra nya slitlager som också möjliggör 
en breddning av vägen. Återasfaltering skjuts på framtiden i väntan på finansiellt utrymme. Tänkt 
genomförande 2021. 
 
Skidtunnlarna vid M-huset måste ersättas. En projektering har under 2020 utförts av Sweco som 
resulterat i fyra olika förslag. Brobygge är dyrt och detta hanteras därför som ett separat projekt där 
merparten av finansieringen måste komma från externt håll i form av Skistar och projektmedel. 
Finansieringsdialog påbörjad. Ingen tidsplan är fastställd. Om genomförandet dröjer så kan insatser för 
att säkra oskyddade trafikanter bli nödvändiga.   
 
Sandficka och förråd 
Då bygglovet drog ut på tiden kunde detta inte genomföras sommaren 2020. Detta blir istället ett 
projekt för senhösten/vintern 2020-2021. Syftet är att minska transportkostnaderna vid 
halkbekämpning samt få bättre ordning på föreningens skyltar och andra tillhörigheter. Bygget utförs 
på planen vid Storhogna centralas miljöstation. 
 
Gång- & cykelvägen 
Projektet har inte kunnat slutföras på grund av problem med entreprenörer. Under det kommande 
året så ska dock projektet slutföras och en slutredovisning ska göras. Det slutliga underskottet ska 
fördelas mellan föreningens medlemmar (kassalikviditet) och byggrätter enligt beslut på årsstämman 
2016-12-31. 
 
Planerade investeringsinsatser 2020 - 2021: 

• Bygge av sandficka och förråd 
• Ombyggnation av Fjällbjörksvägen 
• Förrättningsbeslut och påbörjad projektering Kull Johannesvägen 
• Fortsatt finansieringsdiskussion gällande ersättning av skidtunnlar 
• Fortsatt projektering av Storhognavägen 

 
 
  



 

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* 37 - 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 - 0,4 357 71,8 287 200 -4,4 
Bebyggda fastigheter 1,0 - 3,0 757 830 3 320 000 103 
Näringsidkare 37 - 120 4 257 1 028 000 -14,0 
      
Summa totalt:  1 130 1160,0 4 635 200 84,6 
 
*Utdebiteringen baseras på styrelsen förslag om årsavgift 3.500 kronor samt investeringsavgift 500 kronor. 
 
 
Debiteringslängd  
Debiteringslängd presenteras och fastställs 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 har de senaste två åren höjts från 2.000 kronor till 3.200 
kronor. Anledningarna har varit ökade kostnader för drift samt att nivån på underhållsinsatser har 
höjts. 
 
Styrelsen har sedan tidigare 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 300 kronor per andel 
för att klara detta mål. Till det tillkommer den föreslagna avgiften om 500 kronor för genomförande av 
investeringar 
 Andel 1,0  Andel 0,2 
Förslag årsavgift drift 20/21:  3.500:- 700:- 
Förslag årsavgift investering 20/21:  500:- 100:- 
Förslag årsavgift total 20/21:  4.000:- 800:- 
 
Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften till 3.500 kronor per andel (1.0) för verksamhetsåret 
samt en ny avgift för investeringar om 500 kronor vilket medför en total årsavgift om 4.000 kronor per 
andel för verksamhetsåret 2020/2021. 
 
 
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 höjdes på förra årsstämman till 4.000 kronor. 
Slitageavgiften faktureras ansvarig exploatör så snart förrättningsbeslut vunnit laga kraft.  
Styrelsen föreslår att avgiften oförändrat är 4.000 kronor för verksamhetsåret 2020-2021. 
 
Förslag slitageavgift 20/21:  4.000:- (oförändrad) 
 

 
  



 

4. Budget 
Verksamhetsåret sept 2019 – aug 2020 

4.1 Intäkter 
Föreningens intäkter kommer från medlemmarnas årsavgifter, intäkter vid anslutning av nya 
fastigheter, driftsbidrag från Trafikverket samt medfinansiering från näringsidkare i samband med 
insatser i vägområdet. 
 
Medlemintäkterna styrs dels av hur andelstalet förändras samt av vilken årsavgift som årsstämman 
beslutar om. De senaste åren så har både andelstalet och årsavgiften ökat. 
 
Avgifter som tillfaller föreningen vid avstyckning av nya tomter har också varit omfattande de senaste 
åren. Styrelsen förväntar sig dock en avtrappning av dessa intäkter då antalet byggrätter minskar 
samtidigt som det nu finns många avstyckade men obebyggda tomter. Styrelsen räknar med ett 
mindre antal nya fastigheter per år. 
 
Driftsbidraget från Trafikverket ligger på en oförändrad nivå och utgör en mycket liten del av 
föreningens totala intäkter. Eftersom vi får driftsbidrag är vi dock skyldiga att kommunicera med 
Trafikverket vid viktbegränsningar, avstängningar och andra större händelser. 
 
Styrelsen anser att kostnader för drift och underhåll samt administration ska täckas av årsavgiften. 
Kostnader för extra insatser och investeringar föreslås från och med kommande år huvudsakligen 
täckas av en särskild årsavgift för investeringar. Investeringskostnader som inte täcks av den nya 
avgiften ska finansieras genom exploateringsintäkter, kassalikviditet eller särskild projektfinansiering. 
 
Föreslagen intäktsbudget 2020/2021: 
 
Medlemsavgifter 4 635 200 
Anslutnings- & slitageavgifter 288 000 
Bidrag TRV 85 000 
Övriga intäkter 90 000 

  
Summa inäkter: 5 098 200 

 
 
  



 

4.2 Kostnader 
Kostnader motsvarande 1.100.000 kronor släpar efter från föregående år då kostnaderna inte har 
hunnit redovisas innan årsbokslutet. Det gäller fördyrad asfaltering, byggnation av sandficka/förråd 
samt skyltprojektet.  Dessa kostnader belastar nu kommande årsbudget. Förra årets positiva resultat 
om 711.917 kronor kommer att användas för att täcka det underskott som uppstår kommande år. 
Om eftersläpande kostnader räknas bort så är den totala kostnadsbudgeten 1,3 procent mindre än 
förra året. Med eftersläpande kostnader medräknade så är den totala kostnadsbudgeten 21 procent 
större än förra året. Eftersläpningen står för 101 procent av den ökningen. 
 
Driftkostnaderna ökar med 28 procent i budgeten. Om eftersläpande kostnader räknas bort så är 
ökningen 11 procent. Vinterväghållningsavtalet regleras med tillkommande fastigheter/vägar samt 
indexuppräkning. Enligt den föreslagna underhållsplanen så ökar insatserna sommartid för att arbeta 
av den underhållsskuld som finns. Eftersläpande insatser inom drift omfattar asfaltering som för andra 
året i rad blev avsevärt mycket dyrare än budgeterat. 
 
Investeringskostnaderna ökar med 7 procent i budgeten. Om eftersläpande kostnader räknas bort så 
minskar investeringsbudgeten med 33 procent. Enligt investeringsplanen så är kommande års 
aktiviteter ombyggnation av Fjällbjörksvägen samt fortsatta planerings- och projekteringsprocesser för 
Kull Johannesvägen och Storhognavägen. De insatser som släpar efter på investeringssidan gäller 
byggnation av sandficka och förråd samt uppsättning av skyltar. 
 
Kostnaderna för administration ökar med 15 procent främst på grund av höjda styrelsearvoden. 
 
Den totala kostnadsbilden ökar med 21 procent. Eftersläpande kostnader står för hela den ökningen.  
 
Föreslagen kostnadsbudget 2020/2021: 

 
 
  

Kostnadsslag Rest 2020: Drift 2021 Invest 2021 Totalt:
Investeringar Skyltprojekt* 200 000

Ombyggnad Fjällbjörksvägen 500 000
Projektering Storhognavägen 300 000
Projektering Kull  Johannesv 150 000
Sandfålla/förråd 350 000 1 500 000

Drift Sommarväghållning ramavtal 350 000
Sommarväghållning extra insatser 300 000
Asfaltering 550 000 200 000
Vinterväghållning avtal 2 270 000
Vinterväghållning extra insatser 250 000
Snödikning 50 000
Övrigt 100 000 4 070 000

Administration Webbsida 2 000
Vägfas 5 000
Enkätverktyg 2 500
Porto 18 000
Vemservice 55 000
Bankkostnader 5 000
Lantmäterikostnader 50 000
Styrelsearvode 130 000
Dagersättningar 40 000
Milersättning 25 000
Medlemsavg REV 2 500
Övrigt 30 000 365 000

Totalt: 1 100 000 3 885 000 950 000 5 935 000



 

4.4 Sammanställning och resultat 
 

 
 
Sammanställningen ger ett underskott på 839.200 kronor. Merparten av detta täcks upp av det 
positiva resultat om 711.917 kronor som förra årets bokslut visade. Resterande del, 127.283 kronor, 
föreslås tas i föreningens kassalikvid. 
 
Om inte årsavgiften höjs och/eller den särskilda avgiften för investeringar införs så hamnar resultatet 
på ett underskott mellan 1.186.660 – 1.765.760 enligt tabellen nedan. 
 
  Årsavgift     
  4.000 3.700 3.200 
Medlemsintäkter 4 632 800 4 285 340 3 706 240 
Övriga intäkter 463 000 463 000 463 000 

        
Driftkostnader -3 520 000 -3 520 000 -3 520 000 
Investeringskostnader -950 000 -950 000 -950 000 
Administrationskostnader -365 000 -365 000 -365 000 
Restkostnader -1 100 000 -1 100 000 -1 100 000 

        
Resultat: -839 200 -1 186 660 -1 765 760 

 
 

Intäkter
Medlemsavgift drift 4 053 700
Medlemsavgift investering 579 100
Anslutningsavgifter 288 000
Driftbidrag Trafikverket 85 000
Övriga intäkter 90 000

Summa intäkter 5 095 800

Kostnader
Drift vinter -2 620 000 
Drift sommar -900 000 
Investeringar -950 000 
Administration -365 000 
Restkostnader 2020 -1 100 000 

Summa kostnader -5 935 000 

Resultat: -839 200 


