
 



 



 



 



 



 



 
 

  



 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
Årtorpsvägen har fått ny beläggning på hela sträckan inom vårt område. I samband med detta 
gjordes garantireparationer på Ådravägen. Kostnaden för Årtorpsvägen blev 606 119 kr vilket i stort 
sett var de pengar vi hade kvar från extradebiteringen avseende Ådravägen. Vi räknar med att få ett 
bidrag från trafikverket på c:a 150 000 kr avseende Årtorpsvägen men det kommer i bästa fall att bli 
utbetalt under 2020. 
 

Så som beslutats på tidigare årsmöte testades fartänkande hinder på Ådravägen. Tyvärr blev dessa 

hinder utsatta för skadegörelse. Vi kommer att ersätta dessa med hinder som är svårare att flytta på. 

Kommentarer till årets resultat 

Årets resultat är ett överskott på 260 725 kr Detta beroende på att november och december blev 

snöfria och kostnaden för snöröjning obefintlig, (men kostnaderna för halkbekämpning de samma). 

Dessutom har vi gjort en ändring av bokföringsprinciperna avseende arvoden. Vi kommer i framtiden 

att bokföra arvoden på det år de betalas ut. Detta beroende på att det är en återkommande utgift 

som normalt betalas ut i maj månad avseende året innan. På detta sätt slipper vi göra reserveringar i 

bokslutet för ” kommande utgifter nästa år avseende detta år”. 

Det påverkar årets resultat med +100 000 kr. 

 

Föreningen har ett ”sparkapital” 1 048 394 kr som består av avsättningar till förnyelsefonden samt 

positiva resultat genom åren. Vi bedömer att föreningen bör ha minst 500 000 kr sparat för 

oförutsedda utgifter. Dessutom kommer alltid vårvintern, januari till april, då vi skall kunna betala 

räkningar för snöröjning trots att vi ännu inte debiterat ut några avgifter på medlemmarna. 

Styrelsen föreslår att vi använder en del av de sparade medlen (max 500 000) till beläggningsarbeten 

på Bergfalksstigen och Linneadalsvägen. 

 

Förslag till avgifter för 2020 

Men hänsyn till ovanstående föreslår styrelsen att avgiften för 2020 blir oförändrad. 

 

Angående andelstal och fakturor 

Vi vill uppmärksamma rutinerna för debitering av vägavgiften; 

 På årsmötet presenteras ”debiteringslängden” som är en sammanställning av medlemmarnas 

andelstal och vad det resulterar i för avgift. Det som presenterats i debiteringslängden gäller för det 

kommande året. Vägföreningen får inte på egenhand ändra dessa andelstal. När vägföreningen blir 

uppmärksammad på att ett andelstal skall ändras så rapporterar vi det till lantmäteriet som gör 

ändringen och återrapporterar till oss. Först då kan vi ändra andelstalet i debiteringslängden som då 

gäller från nästa årsmöte. Fritidsboende har andelstal 1 och fastboende har andelstal 2. Enligt 

stadgarna så räknas man som fastboende om man är skriven på fastigheten eller nyttjar den mer än 

180 dagar per år. Överklagan av debiteringslängden sker till Mark- och miljödomstolen. 



På årsmötet bestämmer man också när avgiften skall vara betald, (normalt i maj). Det är ”ganska 

vanligt” att alla inte betalar i tid. För 2019 så skickade vi ut 472 fakturor, i maj var 100 av dessa 

obetalda, i juli fortfarande 40 obetalda och i december 4 obetalda. Fakturor som inte betalats efter 

påminnelse kommer att skickas till kronofogden för indrivning. 

 

Facebook 

Det har varit en del kommentarer på och om facebook-gruppen ”Ådrans Vägförening”. När vi 

skapade gruppen så var det för att vägföreningen skulle få en möjlighet att komma ut med 

information och inte behöva vänta på nästa Ådrablad eller årsmöte. Det är inte en kanal för 

felanmälan eller där man kan rapportera akut behov av sandning eller andra åtgärder. Vi har inte 

daglig bevakning av vad som skrivs i gruppen. Om man behöver rapportera något akut, så skall man 

kontakta vägtillsyningsmannen i första hand och i andra hand någon i styrelsen. 

  



Gjorda arbeten under 2019 

Ådran Klipper sly och gräskanter efter vägarna 

 
Tar bort skyltar enligt TRV´s önskemål 

 
Byter ut några blekta skyltar 

 
Sätter upp parkeringförbjudenskyltar vid vändplatser enligt TRV´s önskemål 

Ådravägen Försöker sätta upp fartdämpande åtgärder men dom blir sönderkörda 

Ådravägen 100   Laga sättning i vägen 

Ådravägen 172 Dikar om och gräver ner ny kulvert under/längs med vägen för att få bort vattnet 

 

Diket var ur funktion pga att fastighetsägaren hade grävt bort befintliga kulverten 
över tomten 

Himmelsvägen 1 till 11 rensa upp dom igenfyllda dikena 

 
Lägger på lite nytt slitlager 

 
Fyller ut mot Ådravägen 

Rökärrsvägen Byter vägskylt 

Pelarängsvägen Lite ny topp över backen 

 
Dikar lite och gör vändplanen större 

 
Ny sandlåda på toppen av backen 

Sandtäppevägen  Höjer vändplanen 

 
Gör den större för sopbilen 

Årtorpsvägen/Silverrävsstigen Ny vägtrumma mot sjön och dikar ner mot sjönn 

Årtorpsvägen Letar fram alla befintliga vägtrummor och  

 
rensar dom. 

 
IM/JIM på vägen 

 
Dika efter vägen  

 
Tog bort stenarna som kommer upp igenom vägbanan 

 
Lyfter upp alla sjunkna vägkanter 

 
Tog bort stenarna vid badet 

Älgmossevägen Byter trummor som lutar åt fel håll 

Diamantstigen ny sandlåda längst ner 

Mariabergsslingan Dikar och byter en vägtrumma och lägger en ny 

Grytstigen Dikar efter vägen och byter/rensar vägtrummorna 

st Pers stig Ny vändplan gjord 
 

  



 

Önskade och Planerade Arbeten 

Ådran Sågar grenar efter vägarna allmänt 

 
Trädfällning 

Ådravägen 96 Dika över ängen in mot Kisala 

Ådravägen 108 Spola ut trumman under vägen 

Ådravägen 122 Spola ut trumman under vägen 

Ådravägen 130 Trasig vägtrumma, filma den för eventuell reparation 

Ådravägen bussvändplan Ny asfaltsbeläggning 

Ådravägen 180 skylt för mötesplats 

Ådravägen 181 skylt för mötesplats 

Ådravägen från Herdestigen till 172 Fyller diket vid 172 

 
Rensar och förlänger vägtrumman 

 
Ny vägtrumma in mot Lammstigen 

 
Fyller hålet vid Lammstigen 

 
Rensar dikena ner till Herdestigen 

 
Fäller sly/träd efter vägen 

Himmelsvägen Rensa vändplanen och få den i brukbart skick 

Himmelsvägen Fäll döda granar vid vändplan 

Olsénsväg 1 Ny trumma under infart 

Olsénsväg stickväg till 116 Ny trumma under infart 

Bergfalkstigen 14 Ny trumma under vägen 

Bergfalkstigen Dika vägen 

 
Fäller träd och rensar sly 

Bergfalkstigen 4-10 Diker , flyttar vägen lite i sidled 

 
Fäller ur efter väg sträckan 

Bergfalkstigen 7 Spränga en berg knalle 

Vråkstigen Rinner vatten från skogen ner 

 
på vändplanen , dika ?? 

Rökärrsvägen 6 Laga väg trumman 

Rökärrsvägen 8 och 3 Rensa vägtrummorna 

Rökärrsvägen Fälla gran på vändplatsen 

Pelarängsvägen 8 Byta ut en del av vägmitt 

Pelarängsvägen Spränga bort lite berg i början samt i ett dike  

Pelarängsvägen Förstora vändplanen och fälla träd 

Sandtäppevägen Sladdavägen, enkel fall efter vattenfall 



Linnéadalsvägen  Påbörja renoveringen inför eventuell beläggning 

 
Förstärka vägen sista biten efter Opalstigen, stora tjälskjutningar 

 
Dika och fälla träd 

Turkosvägen Renovera vändplanen 

Turkosvägen Förlänga mötesplatsen 

Årtorpsvägen 1 Bygga om korsningen med Ådravägen , söka bidrag 

 

Förslag; bygga en gångväg uppför backen till Mariabergsslingan bakom 
räcket 

Årtorpsvägen Fälla träd 

Grävlingsstigen Nytt slitlager  

Grävlingsstigen Dika delar av vägen 

Älgmossevägen Se om det går att öppna upp dikerna som går  

 
igenom skogen ner till sjönn 

Diamantstigen Spränga bort en bergklack 

Mariabergsslingan nytt slitlager i början 

Grytstigen Nytt slitlager 

Grytstigen Dika in i skogen , huddinges mark 

Silverrävsstigen  Underhållsdika 

  
 

 


