
Bilaga – motioner till årsstämma Fagerholms Vägförening 
13.2 Motion avseende skötsel av midsommarplatsens grönområde 

 

 



 

13.3 Motion Ändring av Onormalt Slitage på Fagerholms vägar 

Yrkande / förslag till beslut 
Förslag till ändring på punkt 6.7 Onormalt Slitage på Fagerholms vägar från Kallelse 
och handlingar årsstämman FV 2020. 
Vi kan inte ha en skälig ersättning den måste övergå till fast ersättning. 

 
Det bör vara en fast ersättning att betala vid transporter vid byggen. 
Kommunikationen till medlemmarna måste bli tydligare vad man ska betala och hur 
man gör inbetalningen, även redovisningen av dessa ersättningar ska finnas i 
redovisningen om det blir frågor om man betalt eller ej, från andra medlemmar.  
 
Undantag för att använda skälig ersättning är om en fastighet förstör vägen mer än 
den fasta avgiften. Eller att bygget/renoveringen är i den omfattningen att en extra 
slitageersättning bör tas ut. Detta kan bestämmas utifrån tid eller antal transporter, 
som överstiger vad ett normalt husbygge tar.  
Ersättning förutsätter att bygget avslutas inom 2 år. 

 
Exempel på ersättningar: 
Normalt bygglov vid husbygge 6000 kr 
Mindre bygglov    500 kr 
 
Tyngre fordon per fastighet 1000 kr / år 
 
Använda skälig ersättning 

Om en fastighet förstör vägen ska man även ges en chans att själv återställa inom 
rimlig tid annars en skälig extra ersättning. 
Att bygget/renoveringen är i den omfattningen där styrelsen förtydligar vad detta 
innebär att en extra slitageersättning bör tas ut.  
 
Även redovisningen av dessa ersättningar ska finnas med i redovisningen.   
 
Övriga ersättningar det ligger på den enskilde medlemmen att dokumentera före och 



efter i de fall som det blir tvister om återställning mer än det som omfattas i 
ersättningen.   

Bakgrund 
Att ha en skälig ersättning som ska bestäms av styrelsen och den ska utfalla OM 
man bestämmer att man vill meddela styrelsen.  
Detta går knappast inte att tillämpa i en förening av vår storlek. Vem ska kontrollera 
detta? Det blir väldigt mycket mer jobb för styrelsen för en väldigt liten summa.  
Man kan säga vi går tillbaka till som vi hade det för 10–15 år sen men nu får 
styrelsen informationen när bygglov ges och kan därefter behandla. 
Man kan gå in och läsa från REVS bulletin hur det gått för andra föreningar.     

https://www.revriks.se/media/2svfknm5/bulletinen-nr-12016_web.pdf 

Förutsättningar 
Ändring i stadgar. 

Förväntade effekter av att årsmötet bifaller motionen 
- Vi slipper diskussioner om vad man ska betala i ersättning 
- Lättare för medlemmar att tillämpa 
- Mindre arbete för styrelsen 
- Mindre osämja i föreningen  

Ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar) av motionen (engångskostnader och 

återkommande) 
Förslaget innebär inga kostnader utöver nuvarande lösning. 
Kan faktureras samtidigt som årsavgiften till medlemmarna.  

Kontaktuppgifter till motionärerna 
Namn: Johan Sundqvist 

Fastighetsbeteckning: Brunn 1:252 

Adress: Uddvägen 16 

E-post: johan@familjensundqvist.se 

Telefon: 070-422 55 59 
 
Namn: Jan Andersson 

Fastighetsbeteckning: Brunn 1:702 

Adress: Uddvägen 23   

E-post: janneabkubiken@gmail.com 

Telefon: 070-7679260 
 
Namn Pontus Zedun  
Fastighetsbeteckning Brunn 1:245 
Adress Uddvägen 3 
E-post Pontus.zedun@gmail.com 
Telefon 0708777118 



13.4 Motion avseende anbudsförfarande och redovisning för medlemmarna 

Yrkande / förslag till beslut 
När styrelsen tar in anbud från olika aktörer avseende av tjänster/arbeten som utförs i föreningen ska 
detta redovisas på hemsidan eller annan lämplig plats innan de utförs. Så kommentarer och synpunkter 
från medlemmar kan göras.  
Man bör kunna redovisa de offerter som man ser nödvändigt innan beslut om beställning görs. Detta 
endast om det efterfrågas av medlemmar. 
För totala kostnader över 30 000 kr för föreningen, detta gäller inte löpande anbudskostnader knutna till 
vägunderhåll, där bör man endast kunna redovisa offerter vid efterfrågan. 

Bakgrund 
Medlemmarna på ett möte ska inte kunna rösta igenom ett förslag utan att alla medlemmarna har en 
förståelse vad kostnaden kommer att bli för oss och hur det kommer påverka föreningens ekonomi och 
området. 
Bra för medlemmar att förstå varför man valt en leverantör och förstå vilka värderingar det finns i ett val 
av en leverantör. 
Föreningens medlemmar förstår bättre vad som kommer hända i området samt när det kommer ske. 

Det blir ju samma jobb för styrelsen eftersom det ändå måste utföras endast lite mer arbete vid en 
presentation. 

Förutsättningar 
Inga behövs 

Förväntade effekter av att årsmötet bifaller motionen 
 Medlemmarna ser att anbuden är rätt genomförda med samma förutsättningar för alla leverantörer 

 Medlemmarna kan vara med och tycka och komma med synpunkter innan arbetet utförs 

 Vi slipper diskussioner om vem som får utföra arbeten i föreningen lika villkor för alla leverantörer 

 Medlemmarna får en inblick i vilka leverantörer som efterfrågats och kan ge tips på andra till 
styrelsen 

Ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar) av motionen (engångskostnader och 
återkommande) 
Förslaget innebär inga kostnader. 

Medlemmar får en möjlighet att lämna synpunkter och kanske komma med förslag på besparingar. 

Kontaktuppgifter till motionärer 
Se motion i avsnitt 13.3. 

13.5 Motion avseende kommunikation till medlemmarna 

Yrkande / förslag till beslut 
Skapa en webbplattform där man kan logga in och få riktad information om föreningen som inte ska ligga 
publikt (alla kan se).  
Man bör kunna föra diskussioner om tilltänkta motioner och andra frågor på annat ställe än Facebook 



m.m Att vi har ett forum som bara hanterar frågor kring vägföreningen och vad som tycker och tänker 
bland medlemmar. 
Det ska även kunna gå att utesluta medlemmar ur forumet om det missbrukas, t.ex. om två i styrelsen 
som anser detta kan vara nödvändigt.  
Att styrelsen ska svara i detta forum är inte nödvändigt utan den kommunikationen kan ske som idag vi 
får respektera tid m.m. man ställer en fråga till styrelsen. Men den frågan ska kunna ställas i ett formulär 
på webben om man inte vill skicka epost. 

Bakgrund 
Idag har vi ett tillfälle att diskutera frågor i vägföreningen det är på årsmötet, och det efter kallelsen har 
skickats ut. Det är för kort tid i att hinna sätta sig in i vad som står i kallelsen för vissa medlemmar. 
Idag har vi bara medlem -> styrelse -> medlem. (e-post från medlem och svar till medlem) 
Vi behöver medlem -> styrelse -> medlemmar. 
Vi behöver även kunna lägga upp information som inte ska visas publikt eller Facebook grupper som inte 
behandlar föreningsfrågor. 

Förutsättningar 
GDPR 
Alla måste ha en e-postadress.   

Förväntade effekter av att årsmötet bifaller motionen 
Att alla medlemmar ska få möjligheten att kommentera, fråga och få relevant information. 
Underlätta för styrelsens arbete att få för- och nackdelar under arbetet. 
Engagerade medlemmar olika grupper som finns i området som man vill vara med i och hjälpa till.  
Kunna ställa frågor till medlemmar.  

Ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar) av motionen (engångskostnader och 
återkommande) 
Man kan ändra befintlig plattform idag så kostnaden inte behöver ändras.  
Det finns tillägg till befintlig plattform som kan köpas och då kan kostnaden stiga med 3000 – 10 000 kr/år 
beroende på vad man tycker behövs. 
Man kan även se över om det finns en bättre plattform för ändamålet det finns gratis och till en kostnad 
av ca. 20 000 kr/år.  
Kostnadens styrs av vilka funktioner och hur bra funktionerna ska vara.  

Finansiering av de ekonomiska konsekvenserna (om kostnader)  
Motionen ser till att vi väljer befintlig plattform och uppdaterar den och  
sen utvärdera under tiden om det räcker för det behov vi har.  
 
Själva plattformen är Wordpress och är nog den största gratis plattformen idag det finns kompetens inom 
vägföreningen idag om vi kan utnyttja den kommer det inte kosta mer är tid.  
 
Men om man av olika anledningar ställer högre krav på lösning kommer även kostnaderna öka och bör då 
kanske läggas på avgifterna årligen per fastighet för detta kan/kommer man kunna användas oberoende 



permanent, fritids eller bara tomt, för att få information.   
En risk kan vara om GDPR medför kostnader för inloggade medlemmar. 

Kontaktuppgifter till motionärer 
Se motion i avsnitt 13.3. 

13.6 Motion om ändring i avstyckning av fastigheter 
Yrkande / förslag till beslut 

Göra en ändring i frågan avstyckning av fastigheter och ändra ersättningen. Rimligtvis mellan 6 000 - 8 000 
kr. 

Bakgrund 
Styrelsen fick på årsstämman 2020 i uppgift att ytterligare bereda frågan om ersättning till de övriga 
delägarna i samfälligheten vid avstyckning av fastighet.  

I korthet anser dåvarande styrelsen att 69 000 kronor är en skälig ersättning till de övriga delägarna när ny 
fastighet träder in i vår gemensamhetsanläggning oberoende av hur den nya fastigheten ska användas. 
Vi kontaktade några andra föreningar och de tar ej ut någon ersättning för avstyckning, en del föreningar 
tar ut en avgift för anslutning som tillfaller föreningen och inte delägare. 

Från lantmäteriet 
Lantmäteriet fattar inget ersättningsbeslut, utan beslutar endast om att godkänna (eller inte godkänna) 
den inlämnade överenskommelsen. Inför det beslutet gör vi en skälighetsbedömning, så att den 
överenskomna ersättningen inte avviker för mycket från en ersättningsberäkning enligt anläggningslagens 
regler. Syftet är att bevaka alla deltagande fastigheters intressen. 

Beredningen 
Beredning av frågan har ej röstats igenom på något årsmöte. Dåvarande styrelsen hävdar att de inte fick 
någon återkoppling på beredningen och därmed ska ersättningen gälla. Dokumentet lades endast ut på 
fagerholm.nu den 6 november 2020 där man i det normala hemsidenyhetsflödet bad medlemmar lämna 
synpunkter. Vi anser flertalet medlemmar inte sett detta inlägg. 
Vi behöver rösta om ett så viktigt beslut innan det införs. 

I beredningen anser man även att man skall ersätta övriga delägare för föreningens gemensamma mark. 
Vi anser marken är värderat till 0 kr eftersom vi beslutade på årsmötet 2020 att vi inte skulle sälja någon 
mark. Man säger även att man skall ersätta övriga delägare för den löpande årsavgiften man betalat till 
föreningen. Den stora delen av avgiften till föreningen har ju gått till vägförbättringar och underhåll som 
uppkommit av slitage och löpande kostnader. 
 
Då blir en ersättning på 69 000 kr outgrundlig, ska man ”tjäna” på att köpa en fastighet i Fagerholm då 
den förs över på en ny delägare.  

Ersättningen för avstyckning ska tillfalla vägföreningen inte fördelas ut bland övriga delägare. 

Man bör också beakta utträde ur föreningen vad händer då? 



Förutsättningar 
Ändring i stadgar. 

Förväntade effekter av att årsmötet bifaller motionen 
Att ersättningar till delägare flyttas över till föreningen som anslutningsavgift. Föreningen kan slippa 
eventuella rättstvister som kan uppkomma om medlemmar anser att ersättningen är ogrundad. 
Läs i REVs bulletin om vad som hänt i andra föreningar som tagit ut ersättningar där medlemmar bestridit 
och föreningen fått betala. https://www.revriks.se/media/2svfknm5/bulletinen-nr-12016_web.pdf 
Tydligare ersättning för medlemmar vad som gäller vid avstyckning.  

Ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar) av motionen (engångskostnader och 

återkommande) 
Medför ej några mer kostnader än vi har idag. 
Skäliga intäkter till föreningen och en rimlig del av vad kostnaden blir för föreningen i administration och 
avgifter. 

Kontaktuppgifter till motionärer 
Se motion i avsnitt 13.3. 

13.7 Motion avseende styrelsens ansvarsfrihet 

 



 



 



 

 



 

 

Kontaktuppgifter till motionärer 
Se motion i avsnitt 13.3. 

 


