
Verksamhetsberättelse 
Lillskäretssamfällighetsförening 

2016-2017 
”Vanligt sunt förnuft är inte särskilt vanligt”/Voltaire    

 

  

 
             

     



  Innehållsförteckning 
    

 
Fakta om föreningen __________________________________________________________ 1 
Styrelsens berättelse __________________________________________________________ 2 

Framåtblick _______________________________________________________________ 3 

Status på våra vägar ________________________________________________________ 4 

Investeringar ______________________________________________________________ 5 

Drift och underhåll __________________________________________________________ 6 

 

 



Sida 01  
Verksamhetsberättelse  

Lillskäretssamfällighetsförening 2016-2017Fakta om 
 

   

 

Fakta om föreningen 
Styrelsen 
Ordförande Monica Sahlström         Vald t.o.m. 2017 
Vice Ordförande Arne Norberg   Vald t.o.m. 2017 
Kassör Emil Edvinsson    Vald t.o.m. 2018 
Vägmästare Nils Larsson    Vald t.o.m. 2018 
Sekreterare Ronny Backström   Vald t.o.m. 2018 
Ledamot Karolina Örnberg   Vald t.o.m. 2017 
Ledamot Henrik Burman     Vald t.o.m. 2017 

 

Karolina Örnberg lämnar uppdraget efter årsmötet. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten 

Valberedning  
Chatrine Vestergren (Sammankallande)  Vald t.o.m. 2018 
Anita Lagunoff      Vald t.o.m. 2017 

Revisorer 
Mats Andersson (Sammankallande)   Vald t.o.m. 2018 
Jonny Andersson      Vald t.o.m. 2017 
 

Medlemmar 
Samfälligheten har under året haft 98 fastigheter/ fritidshus där 34 varit året-runt-boende. 
En ny fastighet har tillkommit och samfälligheten har fått totalt 3 nya medlemmar under året. 

  

Samfälligheten 
har fått 3 nya 
medlemmar under 
året.. 
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Styrelsens berättelse 
Det gångna verksamhetsåret var ett år med många underhållsåtgärder på vägen, både planerade 
och avhjälpande. De kommunala planerna på vatten och avlopp fortskrider, om än försenat. 
Många fastigheter har bytt ägare och det byggs i området det vill säga många händelser och 
aktiviteter som påverkar våra vägar och vår samfällighet. Det är glädjande att området är 
expansivt och att vi blir fler i samfälligheten.  

Ansökan om statsbidrag har förnyats och beviljats för ytterligare 5 år. Styrelsen har utan 
resultat sökt bidrag för de åtgärder som utförts på vägsträckor som är statsbidrags-berättigade. 
Trafikverkets budget var vid ansökanstillfället redan förbrukad, ansökan kvarstår 30 månader 
och kan alltså ge ett tillskott under kommande år.    

Trafikverket kommer under 2017-2018 göra en tillsyn av vägen och medlemmarna uppmanas 
att åtgärda växtlighet i anslutning till vägen så att Trafikverkets krav på fri sikt och 
framkomlighet uppfylls. 

Styrelsen fick på förra årsmötet i uppdrag att fortsätta undersöka kostnad och vilka åtgärder 
som krävs för att belägga Storviksandsvägen med Y1G. En kalkyl har upprättats och 
verifierats av PEAB samt NCC. Synpunkter från medlemmar har inkommit om att även 
stickvägarna ska beläggas med Y1G, särskilt då hela Storviksandsvägen planeras att beläggas 
med Y1G trots att vissa delar inte nyttjas av majoriteten av medlemmarna annat än högst 
sporadiskt.   

Under året har styrelsen jobbat med följande frågor:   

• Dikning av Storviksandsvägen. 

• Trumbyte 

• Spolning av trummor.  

• Avhjälpande åtgärd av vägbelysning Storviksandsvägen .  

• Två nya lyktstolpar.  

• Löpande underhåll, åtgärd av gropar och mindre vägskador.  

• Uppdatering hemsidan – www.mjole.com  

Stadsbidraget 
beviljat för 
ytterligare 5 år, 
men en tillsyn 
kommer att ske 
under året... 

http://www.mjole.com/
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• Umeå Kommun: Löpande kommunikation ang. Kommunalt vatten och avlopp i 
området.  

• Deltagande på informationsmöte ”Aktivistgrupp mot vatten och avlopp”. 
• Stadgar: Anpassade till nuvarande verksamhet. 
• Uppdatering av 5årsplan 

Framåtblick 
Y1G beläggning  
Storviksandsvägen har inspekterats av personal från Svevia respektive Ramböll, vilka anses vara 
sakkunniga på området, så att nödvändiga åtgärder för att möjliggöra Y1G identifierats. Baserat på 
inspektionen gjordes en kalkyl med material, volymer och arbetsinsatser. Kalkylen verifierades av 
PEAB och NCC, vilket innebär att de skulle vara beredda att offerera enligt kalkyl. Ingen formell 
offertförfrågan framställdes till leverantörerna då omfattningen, både i tid och åtgärder samt 
finansieringen, ansågs kräva ett årsmötesbeslut.   

Finansiering 
Styrelsen initiala kontakter med bank ger en relativt hög kostnad samt höga krav på eget kapital. Banken 
betraktar lånet som ett blancolån. Bakgrunden till detta är hur Lagen om samfälligheter tillämpas. Lagen 
som ursprungligen utformades för att möjliggöra gemensamma investeringar inom en samfällighet 
innebär att medlemmarna dvs. fastighetsägare är kollektivt ekonomisk ansvariga. Samfällighetslagen 
(1970:988) anses av banken svår och resurskrävande att tillämpa. Indrivning av en skuld sker i första 
hand genom att styrelsen genomför en särskild uttaxering av sina medlemmar, om inte det fungerar 
tillsätts en syssloman på samfällighetens bekostnad och slutligen kan indrivning ske genom 
kronofogden  från en godtycklig medlem/fastighetsägare i samfälligheten. Indrivning av en skuld från 
en samfällighet är alltså en procedur som är komplicerad och tidskrävande. Banker i allmänhet är alltså 
inte speciellt intresserade av att ge lån till samfälligheter framförallt inte på små summor och blancolån 
till samfälligheter är numera praxis.  

Efter kontakt med Nordea erbjuds i dagsläget ett blancolån med följande 

Villkor: 

• Ränta 7% 

• Amorteringstid: upp till 5år. 

• Eget kapital 40% 

Nordea är 
kontaktad för 
finansiering av 
Y1G 
beläggning... 
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Genom medlemskapet i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) finns  ett förmånligt avtal med Nordea. 
Avtalet har åberopats men i skrivande stund finns inget erbjudande. Enligt REV hemsida ska villkoren 
vara enligt följande: 

• Rörlig ränta 1.8% (2017-03) 

• Amorteringstid: 10år. 

• Aviavgifter, uppläggningsavgifter 

Åtgärden innebär en rejäl höjning av årsavgiften. Se bilaga för kalkyl baserad på lån genom 
REV. 

         

Kommunalt vatten och avlopp 
Förslaget på VA för området har blivit återremitterat från kommunfullmäktige. Kommunen håller på 
med en konsekvensbeskrivning av förslaget. Kommunen har i dagsläget inget tydligt besked om den 
fortsatta processen för kommunalt vatten och avlopp i området.  

En miljökonsekvensutredning som för närvarande genomförs ska enligt lag skall ligga till grund för ett 
beslut i  VA frågor. Kommunfullmäktiges beslut togs på felaktigt sätt men överklagades inte i tid och 
beslutet gäller. Rekommenderad metod för att förändra beslutet är att försöka påverka politikerna genom 
direkt kontakt, vilket uppmuntras av styrelsen.  

Status på våra vägar 
Vi har nu haft ytterligare ett år med extremt mild och regnig vintrar där förhållanden på vägen har varit 
mer likt förhållanden under vårförfall dock utan begränsning av totalvikten för de fordon som trafikerar 
våra vägar. Under våren var det omfattande problem med igen isade trummor. 

Vi kan däremot se att vägarna far illa av allt tyngre trafik och många transporter sker med max last på 
lastbilarna. Hastighetsbegränsningen om 30 km/tim,  gäller alla fordon men tung trafik i hög hastighet 
innebär ett signifikant ökat slitage på vägen. Det genas även i kurvor, den felaktiga belastningen trycker 
ut vägbanken med sprickbildning som följd och risk för att vägen ger vika vilket i förlängningen medför 
en större kostnad för samfälligheten. Vid tunga transporter är det uppdragsgivarens ansvar att säkerställa 
att transporten sker så skonsamt som möjligt för att minimera slitage eller skada på vägen. Vi vill 
påminna om att uppdragsgivaren kan bli ersättningsskyldig för vägskador i samband med tunga 
transporter.   
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Diken och trummor 
Trumstandarden för området har åter inventerats och flera trummor behöver eventuellt åtgärdas. Det har 
varit en hel del problem under våren främst pga. stora mängder is. Ispropparna ger vattenfyllda diken 
vilket innebär en försvagning av vägbanken. 

När en trumma läggs måste den dimensioneras beroende vilket vattenflöde som kan förväntas och 
nödvändig dimension varierar därför beroende på var i området trumman placeras.  

Styrelsen vill vänligen påminna om att dimensionen på alla trummor som läggs ner i vårt område (infart, 
väg mm) enligt årsmötesbeslutet 2016 skall vara avstämt med samfälligheten, så att vi framöver kan 
minimera riskerna för stopp och översvämningar med risk för vägskador.  

Om behov finns att byta trumma vid befintlig infart står Samfälligheten för grävning och 
arrende/tomtägare för trumman.  

Vägbelysning 
De kvicksilverlampor som används i vägbelysningen har med samfällighetens driftprofil en förväntad 
genomsnittlig livslängd på 8 år. Det har nu gått över 8 år och lamporna har börjat fallera och ett mindre 
antal lampor har köps in för att täcka behovet under kommande år. Inför nästa år beräknas det vara 
kostnadseffektivt att byta samtliga lampor. 

Styrelsen har undersökt möjligheten att byta kvicksilverlampor mot LED lampor med avsevärt lägre 
strömförbrukning och mindre miljöpåverkan. LED-lampor är dock betydligt dyrare än 
kvicksilverlampor och alternativet innebär en kostnad för byte till armatur för LED belysning. 
Alternativet avslogs med motiveringen att LED lampor finns ännu inte med lika hög lumen som 
kvicksilverlampor och att kostnaden inte ansågs vara försvarbar.  

Investeringar 
Vägbelysning  
Två ytterligare belysningsstolpar är beslutade och anläggs under sommaren. En stolpe vid korsningen 
Lillskärsvägen och Johannesväg och en stolpe vid en stickväg till Lillskärsvägen. Stolpar och fundament 
finns sedan tidigare men två armaturer anskaffas. Lyktstolparna anläggs dels för ökad trafiksäkerhet i 
enlighet med verksamhetsplanen och dels för ökad trevnad.   

Räcket vid Stämbäcken 
Vägräcket vid Stämbäcken har kompletterats med avslut i båda ändar.  

Tunga 
transporter sliter 
på våra vägar 
och ska 
genomföras 
ansvarsfullt... 
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Drift och underhåll 
Underhåll av diken 
Under hösten genomfördes omfattande restaurering av diken längs Storviksandsvägen med bra resultat.  

Trummor 
Under året genomfördes ett trumbyte och ytterligare ett antal trummor i området har blivit spolade. 
Under våren var det ett antal trummor som frös med vattensamling som följd, 5 trummor tinades och 
rensades på snö och is för att undvika skador på vägen. 

Snöröjning 
Snöröjning/ sandning under vintern har gjorts av entreprenör Niklas Granberg, Stugunäs. Detta har 
återigen skötts på ett föredömlig bra sätt.  I mars genomfördes kantskärning av vägarna för att snabbare 
få vägbanan torr. 

Vägbelysning 
Under vintern var det periodvis problem med belysningen längs Storviksandsvägen. Vid felsökning 
uppdagades att belysningen längs Storviksandsvägen var enfas från säkringslådan. Problemet åtgärdades 
provisoriskt under vintern med konsekvens att stolpen vid stickvägen vid dansbanan kopplades bort 
under resten av vintern.   

Felsökning och byte av två trasiga lampor har utförts ideellt och styrelsen tackar de inblandade.  

Under perioden 1.5 – 1.8 2016 har vägbelysningen varit avstängd. På och avslag av belysningen sker 
genom sensorer om regleras av ett visst mörkertal. Vägbelysningen tänds kl 05.30 och släcks kl 00.30, 
sköts via tidur.  

Städdagen 
En utvärdering av städdagen i anslutning till årsmötet visar att  63 medlemmar från samfälligheten 
deltog. Ett stort och viktigt arbete på och runt våra vägar blev gjort. Genom detta kan medlemsavgiften 
hållas på en låg nivå då samfälligheten slipper anlita entreprenör för röjningsarbeten, målningsarbeten 
etc. 

Styrelsen tackar alla för ett bra och värdefullt arbete. 

OBS ! Inför kommande städdagar uppmanar styrelsen alla som deltar att ta med egna redskap; 
röjsågar, krattor, spadar etc. Vägföreningen håller i vanlig ordning med bensin m.m. Ni som 
väljer att delta rabatteras 300 kr i samband med medlemsavgiften. 
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