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Informationsbrev till samtliga av vägföreningens 

medlemmar – HÖSTEN -21 

• Styrelsen har löpande under året enbart befogenhet att ta beslut som gäller löpande 

underhåll utav vägarna och vägområdet. 
• Vid årsstämman (deltagande medlemmar i föreningen) tas beslut enligt följande; 

styrelsens förslag till exempelvis beläggningsarbeten, budget, andra arbeten som 

planeras långsiktigt och motioner.  

• Styrelsen kan inte ensamt ta beslut om exempelvis farthinder då detta är en kostnad 

som belastar hela föreningen och då samtliga medlemmar. En Vägförening är att 

jämföra med en ekonomisk förening där samtliga medlemmar solidariskt står för 

samtliga kostnader oavsett var arbete utförs. 

• Klipp bort trafikfällorna - Växtlighet ska hållas inom den egna tomtgränsen! 

- Som fastighetsägare ska du tänka på följande; 

- Hålla din tomt i vårdat skick och sköta den så att risken för olycksfall 

begränsas och olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppstår. (8 kap. 

15 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL). 

- Sköta häckar, buskar och träd så att risken för olycksfall begränsas. 

- Framkomlighet - fri höjd. Växtlighet vid en utfart ska inte vara högre än 80 

centimeter över gatuplan inom en sikttriangel av minst 2,5 meter. 

- Den fria höjden ska vara minst 4,6 meter över en gata/väg. 

• Dålig sikt utefter vägarna innebär en risk att inte i tid upptäcka någon eller något som 

hastigt kommer ut i vägbanan. Undvik därför parkering utefter vägarna.  

• Vid större arbeten på fastigheten såsom exempelvis markarbeten, tillbyggnad eller 

nybyggnation är fastighetsägaren skyldig att meddela styrelsen i förväg för besiktning 

av vägen. Fastighetsägaren är sedan skyldig att laga eventuellt uppkomna skador och 

även att betala en slitageavgift för det extra slitaget på vägen. 

• Trädgårdsavfall och annat skräp hör inte hemma i diket! Diken måste fungera och leda 

bort vattnet, som annars kan bli stående och tränga in i och skada vägkroppen. Skräpet 

kan orsaka stopp i trummor med översvämning som följd, vilket även detta skadar 

vägkroppen. Tänk på att det är vi alla medlemmar som får betala för dessa egentligen 

ganska onödiga kostnader!  

• Som bekant har vägföreningen ingen heltidsanställd personal, utan allt bygger på att 

medlemmarna meddelar styrelsen eventuella skador på vägar och diken. Så snart 

styrelsen får kännedom om skadorna så kommer den att agera, får inte styrelsen veta 

något, så kan den heller inte agera. Ring därför alltid vid akuta skador till 

föreningen och meddela dessa! Mindre akuta skador kan ni med fördel meddela 

oss per mail. 

 

För akuta ärenden ring: 0707 916 832 

Övriga ärenden maila: sekreterare@landvettersvagforening.se eller 

ordforande@landvettersvagforening.se  

 

Hemsida: www.landvettersvagforening.se  
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