
  



 

 

STYRELSEBERÄTTELSE 

för Ådrans vägförening 2016-01-01 – 2016-12-31 

Styrelsen har efter årsstämman 2016 utgjorts av: Bengt Nässén, Lena Vanderberg, Cecilia 

Sandin, Mats Ornsäter, Johnny Rinderström 

Styrelsesuppleanter har varit Göran Andersson, Glen Frejd, Björn Rodell, Martin Nordström, 

Therese van Kerkvoorde.. 

Revisorer har varit Joakim Gulbrandsen och Christine Ohlsson med Eva Rödin och Jimmy 

Lindberg till suppleanter. 

Vid föreningsstämman är följande ordinarie ledamöter i tur att avgå: Lena Vanderberg och 

Bengt Nässén. Följande suppleanter är i tur att avgå: Göran Andersson, Glen Frejd och Martin 

Nordström. Valberedningen har under året utgjorts av Eva Rödin, Annika Ornsäter och 

Chester Hugo.  

Ordinarie föreningsstämma med föreningens medlemmar hölls 2016-04-11. 

En extra stämma hölls 2016-10-06 för att besluta om vilket alternativ till upprustning av 

Ådravägen som skall upphandlas och på vilket sätt detta skall finansieras. Dessutom 

beslutades om föreslagna ändringar av stadgar. 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 9 protokollförda möten. Även protokollfria 

arbetsmöten har hållits under året t ex inför upprustningen av Ådravägen. 

Enligt föreningsstämmans beslut 2014-04-29 har avgift till väghållningen uttagits med 2.250 

kronor per andel, vilket inneburit att permanentboende har betalat 4.500 kronor i vägavgift 

och fritidsboende 2.250 kronor. Under året har debiterats vägavgifter med 1 373 843 kr 

2016 års statsbidrag för driften av vägarna har utgått med 39 053 kronor. 

16 fastigheter har fått nya andelstal under året.  

VF har anlitat en konsult ,Lars -Åke  Holm, som är rekommenderad av REV för att hjälpa till med 

upphandlingen av asfalteringen av Ådravägen. Upphandlingen sker i samarbete med ytterligare en 

vägförening, (Hummelmora Samfällighet), för att öka intresset från entreprenadföretagen. 

Anbudstiden går ut 2017-04-07. Så vi kommer antagligen att kunna lämna mer information om vem 

som kommer att göra arbetet och när i tiden det kommer ske. Vi har under arbetets gång insett att vi 

inte kommer att få asfalteringen gjord innan sommaren. Däremot kommer vi att starta med 

förberedande arbeten, (utfyllnad och lagningar), så fort som upphandlingen är klar.  

Enligt år 2005 policybeslut har Ådrans tomtägareföreningen erhållit ett bidrag för att ta hand 

om överenskomna grönområden. Detta har fungerat väl.  



Föreningen har under året varit ansluten till Riksförbundet Enskilda vägar. Årets verksamhet 

visar ett underskott på  59074 kronor. Arvode till styrelsen har utgått med totalt 70.000 kronor 

att fördelas enligt styrelsens beslut. 

Resultatet av verksamheten under 2016 framgår av resultaträkning / balansräkning per 2016-

12-31 

  



 

 



 

 

 



  



Revisionsberättelse 

för  

 

Ådrans Vägförening 

Org.nr 717910–2848 

 

Undertecknade, utsedda att granska föreningens bokföring och styrelsens förvaltning, får 

härmed avge följande revisionsberättelse: 

 

Vi har granskat föreningens bokföring, årsbokslut och styrelsens förvaltning för 

räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. 

 

Den ekonomiska redovisningen har upprättats enligt god redovisningssed.  Räkenskaperna är 

förda med mycket god ordning och granskning har inte givit anledning till någon anmärkning. 

 

Vi tillstyrker 

 Att resultat och balansräkning fastställes 

 Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

 

 

 

Huddinge 2017-03-29 

 

 

Christine Ohlsson  Joakim Gulbrandsen 

 

  



 



 

 

 



Motion till årsmötet 2017 i Ådrans vägförening. 

 

Höjning av arvodet till styrelsen, revisorerna och valberedningen 

 

För tillfället är arvodet 70 000 kr, detta fördelas på 5 ordinarie ledmöter, 5 suppleanter, 2 

revisorer och 2 i valberedningen (14 personer). Samma summa har vart under en längre tid 

och det blir mer och mer att göra i området för styrelsen samt att det blir fler fastigheter i 

förrättningen.  

 

Jag föreslår därför att arvodet höjs till 100 000 kr. 

 

Kim Vanderberg 

 

 

 

Styrelsens kommentarer till lagda motioner: 

 

Att ansöka att Ådravägen blir allmän väg. 

Vi tolkar motionen som en önskan att styrelsen skall undersöka möjligheten och villkoren 

förknippade med att ombilda Ådravägen till allmänväg. Vilket vi tillstyrker.  

Att tolka motionen som att vi direkt skall ansöka om att vägen skall bli allmän väg utan att 

veta vilka kostnader som är kopplade till det anser vi inte vara rätt sätt att hantera frågan.  

 

Höjda arvoden för styrelsen. 

Eftersom detta är ersättningen för vårt arbete väljer vi att inte ha någon åsikt om detta utan 

lämnar detta till stämman att bestämma. 

 

En tredje motion har inkommit avseende farthinder/refuger på Ådravägen. Eftersom motionen 

inkommit för sent, (skall inkomma senast under februari), kan vi inte behandla den. Däremot 

kan stämman diskutera den under övriga frågor. Och om inte motionen dras tillbaka kommer 

den att behandlas på nästa stämma. 



 

Försäljning av vägmark 
 

Vägföreningen har från Huddinge Kommun fått en förfrågan där man vill köpa vägmark som 

vägföreningen äger. Marken ligger vid Gräsvreten och inte i området runt Ådran. Vägarna 

som ligger på marken ingår inte i Ådrans vägförening. Anledningen till att vägföreningen äger 

marken är att den ingår som en av flera rester från fastigheten Lissma 4:1 som 

vägföreningen fick till skänks för länge sedan. Ersättningen som erbjuds är mycket 

blygsam,(0,5 sek/kvm), vilket beror på att det är vägmark som inte kan användas till annat. 

 

Vägarna ingår inte i vår förrättning och vi ser det också som en risk att i framtiden behöva ta 

ansvar för marken. 

 

Att sälja mark är en fråga som måste behandlas av årsmötet och styrelsen föreslår att 

vägföreningen ingår detta avtal enligt förslaget från Huddinge Kommun.  

 



 

 

  Ansökan och överenskommelse  

 
om fastighetsreglering mellan Huddinge kommun, org. nr 212000-0068, nedan kallad 

kommunen, ägare till fastigheten Gräsvreten 1:1, belägen i Huddinge kommun, och Ådrans 

vägförening, org. nr. 717910-2848, nedan kallad fastighetsägaren, ägare till fastigheten Lissma 

4:1, belägen i Huddinge kommun.  

 

Parterna överenskommer härigenom följande:  

 
§1 Marköverföring  
Till fastigheten Gräsvreten 1:1 skall överföras ett markområde (nedan kallat Markområdet) om 

ca 9 818 m2 av fastigheten Lissma 4:1. Markområdet är markerat med rött på bifogad karta, 

bilaga 1.  

 
§2 Gemensamhetsanläggningar  
Markområdet belastas av gemensamhetsanläggningen Lissma ga:2. Då 

gemensamhetsanläggningen fortsättningsvis ej ska belasta Markområdet ska en omprövning av 

Lissma ga:2 ske i samband med fastighetsregleringen.  

 
§3 Ersättningar  
Mark  

Som ersättning för Markområdet skall Huddinge kommun erlägga 

FYRATUSENNIOHUNDRANIO (4 909 :-) KRONOR till fastighetsägaren.  

 

Vid avvikelse från den markareal som angivits i § 1 skall ersättningen justeras med 0,50 kr/m2.  

 

Ersättning för Markområdet skall erläggas inom två veckor efter det att fastighetsbildningen enligt 

denna överenskommelse vunnit laga kraft genom insättning på fastighetsägarens PG-konto XXX-

X eller bankgiro XXX-XXXX.  

 

Ränta  

Ränta enligt räntelagen skall utgå från förfallodagen för ersättningens erläggande.  

 
§4 Fastighetsbildning och omprövning av gemensamhetsanläggning  
 

Kommunen ansöker om fastighetsbildning och anläggningsförrättning i enlighet med denna 

överenskommelse. Kostnader för lantmäteriförrättningen betalas av kommunen.  

Denna överenskommelse får ligga till grund för lantmäteriförrättning utan sammanträde.  

 

 



§5 Tillträde  
 

Tillträde till Markområdet får ske två veckor efter det att fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga 

kraft.  

 
§6 Undersökningsplikt  
Markområdet överlåtes i befintligt skick. Huddinge kommun har fullgjort sin undersökningsplikt 

enligt Jordabalken och avstår härmed från alla anspråk gentemot fastighetsägaren på grund av 

Markområdets skick.  

 
§7 Inteckningar  
 

Markområdet överlåtes fritt från penninginteckningar och i övrigt från alla sakrättsliga 

belastningar.  

______________________  

 

Denna överenskommelse harupprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna givits var sitt 

original och ett exemplar av kommunen skall inlämnas till Lantmäterimyndigheten i Huddinge 

kommun som grund för fastighetsbildning.  

 

Huddinge 2017-  

För Huddinge kommun  

Ägare till fastigheten Gräsvreten 1:1  

…………………………………….  

Charlotta Thureson Giberg  

…………………………………….  

 

Huddinge 2017-  

För Ådrans vägförening Ägare till fastigheten Lissma 4:1  

………………………………….  

 

…………………………………….  

 

  



 


