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Bakgrund 
 
För ett antal år sedan inrättades ”Förbättringsfonden” som skulle användas till att förbättra 

standarden på våra vägar. I skrivande stund finns det 666.627:34 på förbättringsfondens konto och 

2016 -års avgifter gör att den kommer att öka med 98.910:- och blir sammanlagt 765.533:34. 

Ett beslut som alltså lett till att det finns medel för att förbättra och underhålla vägarna men det 
finns inga planer för vad de fonderade medlen ska användas till. 
Nu börjar vägarna bli i sådant skick att det behövs åtgärder för att förhindra större kostnader. 
 
En femårsplan som visar att det finns tankar och funderingar kring hur våra vägar ska underhållas och 

skötas för att vara långsiktigt hållbara och farbara vore ett utomordentligt hjälpmedel för styrelsen 

att planera även ekonomin i föreningen. Om den dessutom innehåller uppskattade kostnader för de 

olika åtgärderna kan styrelsen prioritera vad som är mest viktigt och kostnadseffektivt. 

Planen bör redovisas för årsmötet varje år och vara en del av kommande års verksamhetsplan.      

Den blir härigenom också underlag för beslut om kommande uttaxering för avsättning till fonden 

På dagordningen för 2016 års årsmöte var punkt 15 ”femårsplan vägar information” Vid den 

presentationen visades vilka åtgärder som dittills genomförts. I det materialet fanns även en plan för 

kommande fem år. Detta blev aldrig presenterat och har därefter inte heller kommit till nytta. 

Jag vill med detta säga att det redan finns en hel del att börja tillföra till en femårsplan varför 

insatsen för styrelsen inte blir alltför betungande. 

 

Yrkande 

Jag yrkar därför att årsmötet 2017 ska uppdra åt styrelsen att: 

- senast 2017-05-20 (på årsmötet) ha upprättat en femårig underhålls- och skötselplan för våra 

vägar 

- att planen innehåller aktiviteter som syftar till såväl löpande skötsel som förbättringar av 

vägsamfällighetens vägar. 

- aktiviteterna är kostnadsberäknade och angelägenhetsgraderade så att det går att använda 

underlaget för att prioritera vilka åtgärder som ska genomföras vilket år. 

- styrelsen vid varje årsmöte presenterar en reviderad plan för att årsmötet ska kunna ta beslut 

om kommande års avsättning till fonden- 

 

Muskö 2017-02-13 

 

Bill Lundgren 

 


