Ådrans Vägförening
Kompletterande underlag till årsmötet 2018

I detta dokument hittar ni följande kompletteringar till kallelse / dagordning;
Motioner
Planerade arbeten
Planerade parkeringsplatser
Budgetförslag för 2018
Valberedningens förslag till ledamöter, revisorer och suppleanter

Motion angående farthinder .Till stöd för motionen finns en namnlista undertecknad av 38
fastightet som inte publiceras här p.g.a.platsbrist.

Motion ang parkering
Kommentar från styrelsen; Anläggande av parkeringsplatsen är med i planerade arbeten för 2018/19

Motion till vägföreningen 2017-11-27
Då det numera råder P förbud utmed Ådravägen är vi många fastighetsägare/båtägare som tycker att
man borde ordna med parkerings möjligheter vid båtbryggan vid Sjöängen. Det finns möjlighet att
mitt i mot bryggan på andra sidan Ådravägen på vägföreningens mark, anlägga Parkeringsplatser.
Micke Berns, Anders Eklund, Birgitta Borg, Claes Eklund, Stefan Palmer, Jan Björck, Lotti Eklöf-Björck,
Stevan Beljanski, Anders Löf

Motioner angående avloppsanläggning på föreningens mark
Från: Eva Segelöv
Skickat: den 31 januari 2018 17:54
Till: 'adranvag@gmail.com' <adranvag@gmail.com>
Kopia: 'bengt.nassen@interpress.se' <bengt.nassen@interpress.se>
Ämne: Motion till vägföreningens årsmöte 2018 gällande Björksättra 1:81
Motion till vägföreningens årsmöte 2018

Ansöker om servitut för avlopp, Björksättra 1:81
Med anledning av den pågående avloppsrevisionen i området har jag blivit tvungen att åtgärda min
stenkista som har legat på samma plats sedan fastighetens uppförande på 40-talet.

Då min tomt består av lerjord och med hänsyn till placeringen av min grävda brunn ansöker jag om ett
servitut för att få behålla mitt avlopp på samma plats där det har legat i ca 75 år. Med största sannolikhet
har det funnits ett muntligt eller skriftligt avtal/servitut med vägföreningen då avloppet planerades in på
platsen redan från byggstarten.

Har haft en avloppsfirma som har tittat på marken och bedömt att befintlig plats det är den bästa
placeringen för deras anläggning, (Ecobox) även Miljötillsynsavdelningen, Huddinge kommun har vid
sitt besök bedömt att det markmässigt är den bästa platsen för fastighetens avlopp med anledning av
lerjord och befintlig brunn. Har i min ansökan till kommunen fått placeringen och
avloppsanläggningen beviljad (bifogas)
Marken där avloppet ligger är en liten plätt som delas av att min (enda) infart till fastigheten, går rakt
igenom vägföreningens mark och delar den till en liten tårtbit som gränsar direkt till min tomt.
Tidigare ägare har på 80-talet placerat en septitank (som är godkänd av kommunen) vid sidan av
avloppet. Ett eventuellt servitut skulle då avse även septitanken. Bifogar en tomtkarta och dokument
som jag har fått från Lantmäteriet på Huddinge kommun.
Vänligen kontakta mig om ni önskar kompletterande handlingar
070-9687209
Vänliga hälsningar
Eva Segelöv

Motion 2 (har skickat en tidigare) till vägföreningens årsmöte 2018

Ansöker om att få köpa ca 50 m2 av vägföreningens mark, Björksättra 1:5 för att behålla
avloppets placering för min fastighet Björksättra 1:81
Med anledning av den pågående avloppsrevisionen i området har jag blivit tvungen att åtgärda
min stenkista som har legat på samma plats sedan fastighetens uppförande på 40-talet.
Då tomten består av lerjord och med hänsyn till placeringen av min grävda brunn ansöker jag
om att få köpa en del av vägföreningens mark, Björksättra 1:5. Vill på så sätt kunna behålla
placeringen av mitt avlopp på samma plats där det har legat i ca 75 år. Detta är viktigt då den
befintliga platsen har bedöms som den mest lämpliga av miljöinspektör på Huddinge kommun
och avloppsfirman Ecotech.
Marken jag vill köpa där avloppet och septitank ligger är en liten plätt på ca 50 m2 som delas av från
den övriga marken på grund av att den enda infarten till min fastighet går rakt igenom
vägföreningens mark, kvar blir en liten tårtbit som gränsar direkt till min tomt. Bifogar en tomtkarta
och dokument som jag har fått från Lantmäteriet på Huddinge kommun.

Vänligen kontakta mig om ni önskar kompletterande handlingar
070-9687209
Vänliga hälsningar
Eva Segelöv

Motion angående att ansöka om att ansöka om att ombilda
Ådravägen , (och ev. Årtorpsvägen), till statlig väg.
Detta är en motion från förra årets möte, där det beslutades att några medlemmar skulle undersöka
förutsättningarna för detta. Kortfattat kan man säga att kommunen inte har något intresse av detta
om det inte hänger ihop med en planändring i området. Att ansöka om att ombilda till statlig väg är
möjligt och antagligen inte förknippat med några kostnader för själva ansökan. Däremot verkar
intresset från myndigheten lite ”återhållsamt”. Muntlig redogörelse kommer på mötet.

Motion angående införande av slitageersättning för tunga fordon.
Styrelsen vill via denna motion fråga medlemmarna om vi skall lägga ner tid på att utreda och komma
med förslag avseende införande av slitageersättning för tunga fordon.
Det har under en tid varit extra mycket vägskador, mycket beroende på pågående byggen och
entreprenader på tomterna. Vägskador i samband med detta skall betalas av tomtägaren.
Föreningen har också en laglig möjlighet att införa ”slitageersättning” vilket inte avser de direkta
skadorna som sker vid en entreprenad utan avser det ökade slitaget på vägarna på grund av
tungtransporten. Det finns olika exempel på hur detta har införts i andra föreningar och det verkar
som det vanligaste är att man har en generell avgift i samband med byggnation eller anläggning på
tomten. Det är också rekommenderat att en sådan avgift bestäms på stämman.
Slitageersättning för boende som åker lastbil, till och från arbetet, är inte möjlig att införa enligt den
information vi fått.
Styrelsen

Planerade arbeten

Adress:

Vad som planeras att göra:

Ådravägen 96

Dika över ängen in mot Kisala

Ådravägen 100-102

Klipp buskar och träd i vägkant

Ådravägen 122

Justrera vägbreddiningen och sätta dit locket

Prioritet:

Spola ut trumman under vägen
Ådravägen/Himmelsvägen

Anpassa anslutningen mellan vägarna

Ådravägen 130

Trasig vägtrumma, filma den rep bar?

Ådravägen bussvändplan

Ny beläggning

Ådravägen 180

0-16 på mötesplats , skylt

Ådravägen 181

0-16 på mötesplats , skylt

Ådravägen 188

Bygga kombinerad mötesplats samt parkering

Sankt Pers stig

Ny beläggning sista 50 metrerna

Himmelsvägen

Rensa vändplanen och få den i brukbart skick

Himmelsvägen 1 till 11

Dika, ny beläggning, nya trummor

2018

Olsénsväg 1

Ny trumma under infart

2018

Olsénsväg stickväg till 116

Ny trumma under infart

2018

Olsénsväg Backen upp

Dika det som behövs

2018

Överväga att bredda backen,kostnad?

Bockhornsstigen

Diket ner mot sjönn

Bockhornsstigen 5-11

Ny beläggning

Herdestigen

?slitlager?

2018

2018

Projektera

2018

Lammstigen

Östorpsvägen

Bergfalkstigen 14

Ny trumma under vägen

2018

Bergfalkstigen

Dika vägen bitvis

Bergfalkstigen 7

Spränga en berg knalle

Bergfalkstigen

Överväga att lägga IM/JIM

2018

Projektera

annars fräsa vägen med nya massor

Vråkstigen

Nytt slitlager

2018

Vråkstigen

Dika sista biten mot bäcken

2018

Rökärrsvägen

Rensa diken

2018

Rökärrsvägen 6

Laga väg trumman

2018

Rökärrsvägen 8 och 3

Rensa vägtrummorna

2018

Rökärrsvägen

Sladda/hyvla vägen

2018

Pelarängsvägen 4-6

Byta vägtrumman ut till skogen

2018

Pelarängsvägen 6-8

Dika från nr6 upp till nr8

2018

Pelarängsvägen 6

Byta trumman under infarten

2018

Pelarängsvägen

Byta ut en del av vägmitt

2018

Pelarängsvägen

Dika djupare in i skogen

2018

Pelarängsvägen 4

Saknas vägtrumma under nedre infart

Kristallvägen 2

Byta trumma under vägen

2018

Kristallvägen 2

Byta trumma under infart

2018

Sandtäppevägen

Höja vändplanen

2018

Sandtäppevägen 3

Ingen trumma under infarterna

Linnéadalsvägen 6
Linnéadalsvägen 6

Nya vägtrummor för bäcken
Breddavägen och göra en mötesplats i sammband med
trumbytet

Linnéadalsvägen

Överväga att lägga IM/JIM

2018
2018
Projektera

annars fräsa vägen med nya massor

Safirvägen

Turkosvägen

Fräsa vägen

Turkosvägen 7

rensa vägtrumman

Turkosvägen 4

Byta trumma under infart

Turkosvägen 5 till 12

Gå igenom dikena, gräv, rensa

2018

2018

Turkosvägen

Renovera vändplanen

Opalstigen

Klippa granhäcken

Årtorpsvägen 1

Överväga att bredda backen,kostnad?

Projektera

Få till en separat gångväg uppför backen
Årtorpsvägen 1

Ny beläggning i backen vid ladan, se ovan

2018

Årtorpsvägen

Potthålslagning och större trasiga delar

2018

Årtorpsvägen 14

Ny trumma under vägen samt dikning

2018

Årtorpsvägen/Silverrävsstigen

Rensa vägtrummorna och dika mot sjönn

2018

Årtorpsvägen

Ny vägskylt på slutet någon har tagit den gamla

2018

Årtorpsvägen

Leta fram alla befintliga vägtrummor och
rensa dom.

Årtorpsvägen

Ny beläggning på vissa delar av vägen

Mariabergsslingan 3

Ny trumma under infarten

Projektera

2018

Mariabergsslingan/Grävlingsstigen Ny trumma under vägen

Grytstigen

Grävlingsstigen

Nytt slitlager

2018

Grävlingsstigen

Dika delar av vägen

2018

Grävlingsstigen

Behövs en ny trumma under vägen

2018

Grävlingsstigen

Gångväg igenom skogen

Projektera

Se om det går att öppna upp dikerna som går

Projektera

Vildsvinsstigen

Silverrävsstigen

Älgmossevägen

igenom skogen ner till sjönn

Mariabergssligan/Silverrävsstigen/Älgmossevägen
Bygga eventuell gångväg mellan vägarna
Annan markägare behövs samråd

Projektera

Parkeringar

Adress:

Beskrivning

Ådravägen 108

Finns en början på en parkering redan, utöka den lite till och en skylt

Bockhornsstigen

Bygga en p-plats ut över diket vid vändplanen

Ådravägen 188

Bygga en kombinerad mötesplats och parkering mittemot grönytan vid
bryggan

Herdestigen

Ny parkering vid vändplanen, finns en bra grund redan idag men bla en väg
ner till vattnet.
Går kanske att göra/anvisa sjösättning av båtar dit.
Kan även bli ett handikappanpassat tillträde till sjönn

Pelarängsvägen

Finns en början på parkering där idag

Linnéadalsvägen

Vid slutet på vägen vid brevlådorna kan det behövas en parkering

Turkosvägen

Parkeringsplats vid vändplanen, finns en början redan idag

Södra badet

Utöka den befintliga parkering som finns idag.
rensa upp och fälla några träd

Ladan

Förtydliga vart man får parkera
Rensa upp och få till fler parkeringar

Budget för 2018
Styrelsen presenterar två budgetförslag;
Budget 1 bygger på att stämman beslutat att överskottet från beläggningsarbetena på Ådravägen
inte skall återbetalas utan användas för att förbättra andra vägar.
Budget 2 bygger på att stämman beslutat att återbetala projektets överskott genom att sänka
avgiften för 2018.
I bägge förslagen är avsättningen till förnyelsefonden ökad från 20.000/år till 100.000/år, för att
fondera mer pengar till framtida reparationer.

Ådrans vägförening
Utgifts-och inkomststat (Budget 2018-1)
Resultat
2016
Intäkter
Vägavgifter, arrenden
Från förnyelsefonden
Överskott från vägprojektet
Statsbidrag, drift
Förseningsavgifter
Räntor
Summa intäkter
Kostnader
Förbättringsarbeten
Barmarksunderhåll
Pritoriterat underhåll
Skötsel av grönomr. och ladan
Vinterväghållning
Administration
Porto
Inkassokostnader
Arvoden
Arbetsgivaravgift
Summa kostnader
Avsättning till underhålls-och
förnyelsefond
Summa efter avsättning
Underskott/överskott

Resultat
2017

Budget
2017

Budget
2018

1 373 843,00
0,00
0,00
39 053,00
960,00
3,00
1 413 859,00

1 356 523,00
0,00
0,00
39 053,00
960,00
3,00
1 396 539,00

1 375 433,00
0,00
0,00
33 392,00
0,00
0,00
1 408 825,00

1 357 425,00
600 000,00
645 000,00
34 281,10
0,00
0,00
2 636 706,10

0,00
-560 537,00
0,00
-10 000,00
-725 738,00
-58 188,89
-5 295,00
-3 586,00
-70 000,00
-19 552,00
-1 452 896,89

0,00
-128 316,00
0,00
-10 000,00
-416 339,00
-51 422,89
-10 050,00
-4 176,00
-70 000,00
-19 552,00
-709 855,89

-20 000,00
-570 000,00
0,00
-10 000,00
-600 000,00
-53 825,00
-5 000,00
0,00
-100 000,00
-30 000,00
-1 388 825,00

0,00
-500 000,00
-1 245 000,00
-10 000,00
-600 000,00
-46 706,10
-5 000,00
0,00
-100 000,00
-30 000,00
-2 536 706,10

-20 000,00
-1 472 896,89

-20 000,00
-729 855,89

-20 000,00
-1 408 825,00

-100 000,00
-2 636 706,10

-59 037,89

666 683,11

0,00

0,00

Ådrans vägförening
Utgifts-och inkomststat (Budget 2018-2)
Resultat
2016
Intäkter
Vägavgifter, arrenden
Särskilt driftsbidrag
Från förnyelsefonden
Överblivet resultat
extradebitering
Statsbidrag, drift
Förseningsavgifter
Slitageersättning
Öresutjämning
Övriga intäkter
Räntor
Summa intäkter
Kostnader
Förbättringsarbeten
Barmarksunderhåll
Prioriterat underhåll
Skötsel av grönomr. och ladan
Vinterväghållning
Administration
Porto
Inkassokostnader
Arvoden
Arbetsgivaravgift
Summa kostnader
Avsättning till underhålls-och
förnyelsefond
Summa efter avsättning
Underskott/överskott

Resultat
2017

Budget
2017

Budget
2018

1 373 843,00
0,00
0,00

1 356 523,00
0,00
0,00

1 375 433,00
0,00
0,00

712 425,00
0,00
600 000,00

0,00
39 053,00
960,00
0,00
0,00
0,00
3,00
1 413 859,00

0,00
39 053,00
960,00
0,00
0,00
0,00
3,00
1 396 539,00

0,00
33 392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 408 825,00

0,00
34 281,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 346 706,10

0,00
-560 537,00
0,00
-10 000,00
-725 738,00
-58 188,89
-5 295,00
-3 586,00
-70 000,00
-19 552,00
-1 452 896,89

0,00
-128 316,00
0,00
-10 000,00
-416 339,00
-51 422,89
-10 050,00
-4 176,00
-70 000,00
-19 552,00
-709 855,89

-20 000,00
-570 000,00
0,00
-10 000,00
-600 000,00
-53 825,00
-5 000,00
0,00
-100 000,00
-30 000,00
-1 388 825,00

0,00
-455 000,00
0,00
-10 000,00
-600 000,00
-46 706,10
-5 000,00
0,00
-100 000,00
-30 000,00
-1 246 706,10

-20 000,00
-1 472 896,89

-20 000,00
-729 855,89

-20 000,00
-1 408 825,00

-100 000,00
-1 346 706,10

-59 037,89

666 683,11

0,00

0,00

Valberedningens förslag till ledamöter, ordförande, revisor och
suppleanter
På grund av att våra nya stadgar nu gäller, så är antalet suppleanter och revisorer färre än tidigare,
vilket syns i förslaget nedan.

Styrelsens sammansättning under 2017

Valberedningens förslag

Ordinarie ledamöter
Lena Vanderberg
Göran Andersson
Johnny Rindeström
Therese van Kerkvoorde
Bengt Nässén

Ordinarie ledamöter
1 år kvar
avgående
avgående
avgående
1 år kvar

omval på 2 år
omval på 2 år
omval på 2 år

Suppleanter
Mats Ornsäter
Glen Frejd
Björn Rodell
Martin Nordström
Jan Fredlund

avgående
1 år kvar
avgående
1 år kvar
avgående

Orförande
Bengt Nässén

avgående

Orförande
omval på 1 år

1 år kvar
avgående

Revisorer
posten utgår på grund av stadgeändring
omval på 2 år

Revisorer
Anita Löfblom
Christine Ohlsson
Revisorssuppleanter
Jimmy Lindberg
Eva Rödin

avgående

Suppleanter
posten utgår på grund av stadgeändring
posten utgår på grund av stadgeändring
omval på 2 år

Revisorssuppleanter
Anita Löfblom på 2 år
Eva Rödin på 2 år

