
Förslag från Styrelsen till Gustavsbergs Vägförenings 
Årsstämma 2010 
 

1) Fråga om omprövning av Vägföreningens 
anläggningsbeslut 

Bakgrund: 

Vägföreningens uppgift regleras i anläggningsbeslutet som har fattats av Lantmäteriet. Där framgår 

bl.a. följande: 

 

 

Det är detta och inget annat som Vägföreningen får och ska göra. Syftet med det är att skydda 

medlemmarnas intressen så att ingen driver igenom förslag som t.ex. gynnar vissa medlemmar 

samtidigt som alla medlemmar får vara med och betala (via uttaxeringen/medlemsavgiften). 

Om Vägföreningen vill göra något som ligger utanför detta så krävs en omprövning av det gällande 

anläggningsbeslutet. Detta görs genom en lantmäteriförrättning. 

I Gustavsbergs vägförening har frågan om trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder varit uppe på 

dagordningen de senaste åren.  Trafikintensiteten har genom nybyggen och förändrade resvanor (till 

och från skolor bl.a.) förändrats väsentligt sedan nuvarande anläggningsbeslut fastslogs.   

För att möta medlemmarnas intresse föreslås anläggandet av trottoarer på följande sträcka: 



- Villagatan från Kvarntorpsvägen till Mariagatan 

 

Totalt rör det sig om en sträcka av ca 80 m till en uppskattad kostnad av ca 200 tkr 

Utförandet kommer att ske under en tidsperiod av 1 år. 

Kostnaden bedöms rymma sinom befintlig  budget för drift och underhåll.  

Det är inte garanterat att anläggningsbeslutet kan ändras enligt detta förslag. Lantmäteriet prövar 

frågan mot gällande lagar. Bl.a. måste fördelarna överväga kostnaderna och olägenheterna för 

anläggningen (de föreslagna nya delarna, dvs. trottoarerna). 

Ett stämmobeslut om ansökan om omprövning av anläggningsbeslutet är inte detsamma som att 

medlemmarna gett samtycke till ändringen. Vid en eventuell omprövning kommer samtliga 

delägande fastighetsägare kallas till sammanträden hos Lantmäteriet innan ett beslut fattas av 

Lantmäteriet. Lantmäteriets beslut kan sen överklagas. 

Man bör vara medveten om att det är en lång process innan ett nytt anläggningsbeslut kan vara 

genomfört och det kostar pengar i sig (inte bara byggandet av trottoarer, Lantmäteriet debiterar 

timtaxa för sitt arbete). 

Not: En omprövning av anläggningsbeslutet ska samordnas med ett pågående omprövningsärende.  

Denna omprövning är begärd av JM AB och har att göra med nybyggnationerna på Kvarnberget samt 

vid Ebbalund. 

Förslag: 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att söka omprövning av Vägföreningens 

anläggningsbeslut till att även innefatta utförande och underhåll och drift av trottoarer (vilka sträckor 

framgår enligt ovan) .  Styrelsen föreslår att en arbetsgrupp bildas som arbetar med frågan och 

rapporterar till styrelsen.  



2) Utredning av kommunalt huvudmannaskap 
 

Bakgrund: 

Idag sköts är delar av vägnätet i Gustavsbergs tätort av Gustavsbergs Vägförening. Det finns 

anledning att fundera över om detta är det bästa sättet att förvalta vägar i en tätort där inte bara 

boende i områdena behöver ha tillgång till vägnätet. Gustavsbergs tätort är dessutom i stark 

omvandling vilket påverkar Vägföreningens anläggningar vare sig man vill eller inte. Andra delar i 

Gustavsbergs tätort sköts av Värmdö kommun vilket även belyser en rättviseaspekt mellan 

vägföreningens medlemmar, tätortens och kommunens invånare. 

Förslag: 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att utreda om Vägföreningens anläggningar bör övertas av 

kommunen, s.k. kommunalt huvudmannaskap. Fördelar och nackdelar ska belysas så att 

medlemmarna kan ta ställning i frågan vid nästa ordinarie årsstämma. En arbetsgrupp som 

rapporterar till styrelsen utses. Gruppen ska ha mandat att inhämta synpunkter i frågan från berörda 

parter, bl.a. kommunen, men några beslut får inte fattas utan stämmans medgivande. 


