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STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 
2012-04-01 – 2013-03-31 

 
1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
1.1. Verksamhetens ändamål  
Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening (MVSF) förvaltar vägar, grönområden, lekplatser etc. 
enligt gällande lantmäteriförrättningar (2000-03-31, 2008-03-11 och 2011-09-30) för 
gemensamhetsanläggningen Myggenäs GA:2. Dock att bollplan och lekplatser ingår i förvaltningen 
först sedan Tjörns kommun enligt åtagande anpassat dessa till EU-standard. Enligt anläggningsbeslutet 
2000-03-31 skulle detta vara utfört inom två år från det anläggningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta 
arbete pågår. Se mer härom nedan under punkt 1.8.2.2.  
 
 
1.2. Medlemmar och andelstal 
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i gemen-
samhetsanläggningen Myggenäs GA:2. Antalet medlemsfastigheter uppgår till 342 villafastigheter 
med en andel vardera, en obebyggd tomt 0,25 andelar samt därutöver Myggenässkolan 57 andelar, 
Myggenäs Förskola 36 andelar, Församlingshemmet 4 andelar, Almö Livs 40 andelar, affärs-
fastigheten Mairocko vid Almö Livs 4 andelar, Bensinstationen 10 andelar, Atleticalokalen 4 andelar, 
Bostäder Tapirvägen 6 andelar, Pendelparkeringen 3 andelar, Miljöstationen 10 andelar, Vattentornet 1 
andel, 2 Teknikmaster 0,2 andelar vardera. Det totala andelstalet uppgår till sammanlagt 517,65 
andelar.   
 
 
1.3. Styrelsernas sammansättning under räkenskapsåret 2012-04-01 – 2013-03-31 
1.3.1. För perioden 2012-04-01 – 2012-05-15 

Befattning Namn Ansvarsområde  
Ordförande Stefan Karlsson  Skog, vägar, TVS 
Sekreterare Björn Rudbäck   
Kassör Angélica Axelsson  
Övriga ledamöter: Stefan Lindqvist  Belysning och parkeringsplatser 
 Vakant   
Suppleanter:  Anna Axelsson Planteringar 
 Björn Berntsson Fotbollsplan, vägar 
 Mattias Johnsson IT-frågor 
 Fredrik Lassen Medlemskontakter 
 Johan Wahlström t.f. ledamot Grönområden., lekplatser och postlådor 
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1.3.2. För perioden 2012-05-15 – 2013-03-31 

Befattning Namn Ansvarsområde  
Ordförande Stefan Karlsson  Skog, fotbollsplan, lekplatser och TVS 
Sekreterare Björn Rudbäck   
Kassör Johan Wahlström 
Övriga ledamöter: Björn Berntsson Vägar, trottoarer, vägbelysning,   
  parkeringsplatser och postlådor 
 Vakant   
Suppleanter:  Bert-Ola Frenliden Medlemskontakter och planteringar  
 Mattias Johnsson IT-frågor 
 Fredrik Lassen 
 Mats Söderlund Grönområden och medlemskontakter 
 
  
På föreningsstämman 2012-05-15 valdes Johan Wahlström på ett år samt Stefan Karlsson och Björn 
Berntsson på två år. En styrelseplats har varit vakant sedan årsstämman 2011. Stämman beslutade att 
antalet styrelsesuppleanter skulle vara fyra stycken. Suppleanterna är valda på ett år. Detsamma gäller 
revisorer och revisorssuppleanter.  
 
 
1.4. Revisorer 
Ordinarie Agneta Simonsson 
 Jan Persson 
Suppleanter Birgitta Wrede 
 Orki Åsman 
 
 
1.5. Valberedning 
Sammankallande Joachim Ekeblad 
Övriga ledamöter Birgitta Sjöstrand-Hygrell 
 Anna Sundalen 
 
 
1.6. Styrelsesammanträden under perioden 2012-05-15 – 2013-05-16 
Styrelsen har haft tretton protokollförda styrelsesammanträden.  
 
 
1.7. Externa sammanträden 
Ett sammanträde har hållits med Kurt Dahlberg, Kultur och Fritid, Tjörns kommun angående bollplan 
och lekplatser.  
 
Två sammanträden har hållits med trafikingenjör Christer Ekelund, Tjörns kommun, angående 
trafikproblemen runt Almö Livs, skyltning (stopp-/eller väjningsplikt), parkerings-/eller stoppförbud 
utefter trottoarerna vid Almö Livs, parkeringsförbud utefter matarvägarna (zonförbud), 
brandpostskyltar, lekplatser, trädgårdsavfall, latrintömning av hundbajs och staket/murar utanför 
tomtgränser. 
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Två sammanträden har hållits med Donald Hermansson och Patrik Hermansson angående 
trafiksituationen vid Almö Livs köpcentrum, vid det senare sammanträdet deltog även planarkitekt 
Tinna Harling och trafikingenjör Markus Jansson, Tjörns kommun.  
 
 
Stefan Karlsson har representerat MVSF på Tjörns Vägföreningars Samverkansorganisations (TVS) 
styrelsesammanträden, årsmöte och TVS sammanträden vid 15 tillfällen och med kommunen samt ett 
stort antal löpande möten med Tjörns kommun och entreprenörer.  
 
Stefan Karlsson och Björn Rudbäck har tillsammans med andra representanter för Tjörns 
Vägföreningars Samverkansorganisation (TVS) träffat och gått igenom dg-avgiftsärendet med 
vägföreningarnas juridiska ombud samt deltagit vid förberedande förhandling med Statens va-nämnd. 
Se mer härom nedan under punkterna 1.8.8 och 1.8.9. 
 
 
1.8. Styrelsens redogörelse för vad som har utförts under verksamhetsåret 

1.8.1. Vägar, trottoarer och parkeringsplatser 

1.8.1.1. Vägunderhåll m.m. 

Föreningsstämmans beslut 2012 om asfaltering av den del av Fågelvägen, som inte fick ny topp-
beläggning vid 2009 och 2010 års beläggningsarbeten har utförts av Skanska. Därutöver har 
maskinjustering av Gulsparvs-, Flugsnappare-, Lövsångare- och Sädesärlevägarna inklusive asfaltering 
av de ytor (ca 35 m²) på Flugsnapparevägen, Sädesärlevägen och Gulsparvsvägen, som var 
gräsbevuxna, utförts. Skanskas arbeten med toppbeläggningen av Gulsparvs-, Flugsnappare-, 
Lövsångare- och Sädesärlevägarna har försenats på grund av regn och avbrott för andra arbeten samt 
tidig vinter och kommer att slutföras under våren 2013. Hittills nedlagda kostnader uppgår till cirka 
482 000 kr av anslagna 850 000 kr.  
  
Föreningsstämmans beslut 2012 om upprustning av trottoarerna utefter Myggenäsvägen-Fågelvägen 
har utförts till en kostnad av 510 000 kr jämfört med anslagna 450 000 kr. Skanska och styrelsen har 
olika uppfattning om storleken av trottoarytorna. Diskussioner pågår och parterna ska göra en 
gemensam mätning för att avgöra vem som har rätt.   
 
På grund av Skanskas förseningar har inte beställda tilläggsarbeten avseende dränering av 
Antilopvägen, som har underminerats av dagvatten, utförts. Undermineringen beror på att ingen 
avrinning kan ske från grönytorna vid sidan av vägen och att förskolans parkeringsplats saknar 
dränering. Enligt Felix van der Heiden, Tjörns kommun, får vi lov att koppla en ny dräneringsledning 
till befintlig dagvattenbrunn. Dräneringsarbetena kommer att utföras under verksamhetsåret 
2013/2014. Detsamma gäller anläggning av asfaltsträngar, s.k. cigarrer, på Renvägen för att undvika 
att dagvatten rinner ner på tomtmark.  
 
Dräneringsrör har dragits under Sjöutsiktsvägen för att dränera intilliggande besöksparkering.  
 
En fastighetsägare på Rödhakevägen har frågat styrelsen om vägföreningen kan lämna kostnadsbidrag 
till en stenmur, som stöder vägkanten på gatan (nuvarande slipersmur, som stöttar vägbanan har 
ruttnat). Fastighetsägaren måste först söka bygglov innan styrelsen kan ta ställning i frågan.  
 
Ny grässlänt har iordningställts i vägområdet på Mällbyvägen i höjd med Lodjursvägen på entrégatans 
sida.  
 
 
 



Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening  Årsredovisning 4 (23)  
853300-3938 2012-04-01 – 2013-03-31  

 

1.8.1.2. Övriga underhållsarbeten 

Myggenäs Gård AB har utfört vinterväghållning, uppsopning av sand, slaghack av väg- och dikesrenar 
inom området.   
 
 
1. 8.1.3. Dagvattenbrunnar 

MVSF ansvarar för själva brunnen, då denna anses som en väganordning. Ledningar för bortförande 
av dagvatten ansvarar Tjörns kommun för.  
 
MVSF har ett avtal med Sita om slamsugning av dagvattenbrunnar. Avtalet har tagits fram gemensamt 
för vägföreningarna inom Tjörns Vägföreningars Samverkansorganisation (TVS). Under 
verksamhetsåret 2011/2012 sögs samtliga dagvattenbrunnar på gata. Enligt avtalet ska varje år en 
tredjedel av brunnarna slamsugas.  Under april 2013 kommer en tredjedel av brunnarna att slamsugas. 
 
Sättningsskador på vägen har uppkommit runt flera dagvattenbrunnar, bl.a. Turkosvägen. Styrelsen har 
provisoriskt fyllt igen hålet. Styrelsen avvaktar med permanenta åtgärder till 2018, då asfaltering av 
gatan ska ske enligt underhålls- och förnyelseplanen. Även på andra ställen har hål runt 
dagvattenbrunnar provisoriskt fyllts igen, t.ex. Renvägen. Permanta åtgärder kommer att vidtas i 
samband med att kommunen bygger ut dagvattennätet i området ”stora djur”. Om sättningsskadorna 
orsakats av att en dagvattenledning gått sönder, ska kommunen stå för kostnaderna att åtgärda skadan.  
 
 
1.8.1.4. Farthinder 

Reflexer har satts på suggorna vid Björnvägen och vid trappan på gång- och cykelvägen i höjd med 
Dovhjortsvägen.    
 
 
1.8.1.5. Brandposter  

Styrelsen har informerat Räddningstjänst och tekniska avdelningen, Tjörns kommun, om att det saknas 
brandpostskyltar på vissa gator. Trots påstötningar har inga åtgärder vidtagits.  
 
 
1.8.1.6. Bilars hastighet 

Styrelsen har fått åtskilliga klagomål på att många fordonsförare kör långt över gällande 
hastighetsbegräsning 30 km/tim inom området.  
 
Styrelsen vill påminna om att hastighetsbegränsningen 30 km/tim även gäller villaägarna och deras 
familjemedlemmar. Tänk på barnen och andra oskyddade trafikanter.   
 
 
1.8.1.7. Trafiksituationen vid Almö Livs köpcentrum 

Två sammanträden har hållits med Patrik och Donald Hermansson angående den uppkomna 
trafiksituationen vid Almö Livs köpcentrum med anledning av utbyggnaden av ”Sportlife”. Vid det 
andra sammanträdet deltog även planarkitekt Tinna Harling och trafikingenjör Markus Jansson, Tjörns 
kommun.  
 
Vid sammanträdena har följande diskuterats: 

 en knapprondell i korsningen utanför Almö Livs norra infart, dock med oklar finansiering 
 att stänga den norra infarten till Almö Livs för all annan trafik än transporter till Almö Livs och 

boende vid Tapirvägen 
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 att Tapirvägen flyttas tillbaka till den norra infarten  
 att flytta övergångsstället vid den södra utfarten något söderut 
 att införa parkerings-/eller stoppförbud utefter trottoarerna utmed Mällbyvägen och 

Myggenäsvägen vid Almö Livs köpcentrum 
 att införa parkeringsförbud utefter matarvägarna 
 att omvandla nuvarande gång- och cykelväg över Almö Livs köpcentrums parkering till enbart 

en cykelväg med 1,5 m bredd, som anläggs närmast intill trottoaren utanför 
Sportlifebyggnaden, att cykel- och gångvägen korsar Myggenäsvägen vid det flyttade 
övergångsstället och fortsätter ner till gångtunneln mot marinan,  

 att fotgängare använder trottoaren utanför Sportlifebyggnaden 
 att parkeringsplatser, bl.a. för ambulans och handikappfordon, anläggs utanför cykelvägen 
 väjnings- eller stopplikt vid utfarterna från Almö Livs 

 
Bygglov krävs för ändring av gång- och cykelvägen över Almö Livs köpcentrums parkering.  
 
Lantmäteriförrättning krävs för omprövning av gång- och cykelvägens ändrade sträckning och ändrade 
användningsområde.  
 
 
1.8.1.8. Pendelparkeringen vid Almö Livs 

I samband med utbyggnaden vid Almö Livs försvann pendelparkeringen, som låg inom Almö Livs 
parkeringsområde. Skyltning på väg 160 anger att det finns en pendelparkering i Myggenäs centrum. 
Kontakt har tagits med kommunen angående om det ska finnas en pendelparkering i Myggenäs eller 
inte. Något klart svar har inte lämnats.  
 
 
1.8.1.9. Diamantvägen 

Styrelsen har vid upprepade tillfällen varit i kontakt med Sten-Ove Dahllöf, Tjörns Miljö AB (TMAB), 
och Pascal Karlsson, Tjörns kommun, för att få Myggenäsvägen återställd efter kommunens arbeten 
runt pumphuset vid Diamantvägen. Grävningarna skedde i mars 2011. TMAB har ännu inte återställt 
vägbanan i godtagbart skick. Sten-Ove Dahllöf har i mars 2013 meddelat att han kommer att kalla till 
en garantibesiktning längre fram i vår.  
 
 
1.8.1.10. Parkering av fordon och uppställning av båtar, husvagnar och släpvagnar 

Besöksparkeringarna är till för besökare i området. P-skylten innebär att parkering får ske i högst 24 
timmar. Kontrollavgift bör kunna tas ut vid överträdelse av tidsgränsen.  
 
Det är inte tillåtet att ställa upp skrotbilar, husvagnar, släpkärror eller båtar på besöksparkeringarna; 
inte heller i naturen.  
 
Efter flera uppmaningar har en skrotbil och en båtkärra med båt flyttats från besöksparkeringen vid 
Mårdstigen/Utterstigen.   
 
Brev har skickats och personliga tillsägelser har framförts till de fordonsägare/förare, som parkerat 
sina fordon utmed trottoaren och framför övergångsstället vid St1 med uppmaning om att upphöra med 
detta.  
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1.8.1.11. Dagvattendiken i skogen  

Efter förhandlingar med kommunen meddelade Tjörns kommun genom tekniska chefen Pascal 
Karlsson i mail 2011-08-10 att kommunen åtog sig att ta över driften av de dagvattendiken, som grävts 
för att minska mängden vatten som rinner från naturmarken till bostadsområdena inom det 
markområde som MVSF förvaltar, t.ex. det avskärande diket från Rådjursvägen ner mot Almö Livs 
köpcentrum. Tjörns Miljö AB (TMAB) skulle kontakta styrelsen för att inventera vilka sträckningar 
som var aktuella. Så har ännu inte skett. På grund av återkommande vattenflöden året runt ner på 
Lodjursvägen med is- och svallisbildning vintertid har MVSF vid upprepade tillfällen påmint 
tjänstemän inom kommunen och TMAB om sina åtaganden. I mail 2012-10- 22 bekräftar kommunen 
återigen genom Pascal Karlsson att kommunens va-kollektiv har tagit på sig att sköta drift och 
underhåll av de stora dagvattendikena i skogen och att detta ska skötas av TMAB. Till dags dato har 
TMAB trots upprepade påminnelser från styrelsens sida ännu inte tagit kontakt med styrelsen för att 
åtgärda dikena i skogen.  
 
 
1.8.1.12. Ombyggnad av Renvägen 

Kommunen tog i samma mail som ovan på sig ansvaret för att bygga om Renvägen något, så att 
dagvattnet leds ner i rännstensbrunnar i stället för att rinna ut på tomter, främst Renvägen 7 och 9. 
Kommunen avsåg att sätta en ny rännstensbrunn samt ändra gatans lutning. Någon ombyggnad har 
ännu inte startats. Efter ett flertal påstötningar har styrelsen fått reda på att man beräknar att påbörja 
ombyggnadsarbetena under 2014.   
 
 
1.8.1.13. Fastighetsgränser mot trottoarerna utmed Myggenäsvägen-Fågelvägen samt mot gc-

väg vid Dovhjortsvägen 
Styrelsen anlitade Metria AB i november 2011 för utsättning av en fastighetsgräns utmed 
Myggenäsvägen/Smaragdvägen 1. Även en tomtgräns på Dovhjortsvägen utsattes av Metria AB. I 
förstnämnda fall har fastighetsägaren frilagt belysningsstolpen och Processkontroll har i brev godkänt 
frilagt avstånd mellan mur och elskåp. I det andra fallet hade Tjörns kommun i samband med 
anläggning av trappa på gång- och cykelvägen anlagt en mur utanför tomtgräns mot Dovhjortsvägen 
10. Tjörns kommun anser att fastighetsägaren ska stå för kostnaderna för att flytta muren, medan 
fastighetsägaren inte har något emot att muren flyttas in till tomtgräns, men anser att det ska ske på 
kommunens bekostnad. Styrelsen har inte kunnat lösa problemet.  
 
 
1.8.1.14. Dränering av dagvatten från tomtmark 

Allt dagvatten från tomtmark ska dräneras och ledas till tomtens dagvattenbrunn för att sedan ledas 
vidare ut i kommunens dagvattenledningar. Det är inte tillåtet att leda ut dagvatten på angränsande gata 
eller gång- och cykelväg. Vatten på väg- eller gångbana kan medföra olägenheter för trafikanter såsom 
isbildning under höst- och vinterperioderna med risk för halkolyckor m.m. 
 
Styrelsen har på förekommen anledning tillskrivit fastighetsägare, som låtit dagvatten från fastigheten 
rinna ut på trottoar/gatumark.  
 
 
1.8.1.15. Fiberkabel 

Empower AB har grävt ner en fiberkabel från teknikmasterna ner till Tapirvägen.  
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1.8.1.16. Trafikverkets tillsynsprotokoll 

Trafikverket meddelade i sitt tillsynsprotokoll av 2012-10-15, att vägdelarna är godkända, dock med 
följande omdömen:  
1. Röjning av vegetation till minst 2 m vid vägkant samt kvistning av träd till minst 4,6 m över 

vägytan. 
2. Vid tomtmark kan man röja fram till tomtgräns. 
3. Beläggning Mällbyvägen bör åtgärdas, deformationer, tjälskadad och krackelerad.  
4. Vägdeklaration ej redovisad. Måste skickas till Trafikverket för fortsatt årligt driftsbidrag.  
 
Omdömena enligt punkt 1 och 4 har åtgärdats, anmaningsbrev har lämnats till fastighetsägare, som 
berörs av punkt 2. Även brev om att hålla rätt höjd på vegetationen i vägkorsningar mellan matarvägar 
och entrégator har delats ut till berörda fastighetsägare. Berörda fastighetsägare har hörsammat 
uppmaningen. Punkten 3 att upprusta och asfaltera Mällbyvägen kommer att ske under 
verksamhetsåret 2014/15. Anledningen är att kommunen kommer att bygga ut dagvattennätet i 
området ”stora djur”. Arbetena beräknar man påbörja under 2014. Diket utmed Mällbyvägen ska 
grävas upp, sprängningsarbeten ska göras, nya dagvattenledningar ska läggas ner utmed Mällbyvägen, 
dagvattenledning från kupolbrunn till dagvattenbrunn vid St1 ska utföras, även gamla 
dagvattenledningar genom området ska bytas ut mot grövre ledningar.  
 
Styrelsen har även påbörjat uppgiften att skriftligen uppmana fastighetsägare inne på entrégatorna att 
klippa häckar och annan vegetation, som breder ut sig över gatan samt att hålla häckar och annan 
vegetation i rätt höjd vid tomtutfarter och vägkorsningar.  
 
 
1.8.1.17. Avtal om vinterväghållning, slagslåtter av väg- och dikesrenar, gräsklippning m.m. 

Det treåriga entreprenadavtalet från år 2010 med Myggenäs Gård AB om snöröjning och 
halkbekämpning, sandupptagning, slagslåtter av väg- och dikesrenar, gräsklippning och manuell 
röjning med trimmer, slackhack av grönytor samt borttagande av skräp sades upp av styrelsen till 
upphörande per 2013-04-30 för att försöka få ner driftskostnaderna på vägarna. En offertförfrågan 
ställdes till tre entreprenörer om ett treårigt fastprisavtal för snöröjning och halkbekämpning samt 
treåriga fastprisavtal alternativt ettåriga avtal på löpande räkning för övriga tjänster. Styrelsen fick in 
två anbud, en totalentreprenad från Myggenäs Gård AB och en totalentreprenad från Jan-Evert 
Axelsson med firma J-E Axelsson Entreprenad. Styrelsen beslutade att anta J-E Axelsson Entreprenads 
anbud på ett treårigt fastprisavtal, då totalpris och indexuppräkningar låg långt under Myggenäs Gård 
ABs anbud. Ett nytt treårigt fastprisavtal med möjlighet till förlängning i två år har tecknats med J-E 
Axelsson Entreprenad med början 2013-05-01.  
 
 
1.8.2. Grönområden, bollplan och lekplatser 

1.8.2.1. Underhåll av grönområden 

Myggenäs Gård AB har skött klippning och städning av gräsmattor från tennisbanan till den nordvästra 
gångtunneln samt slaghack och manuell röjning med trimmer av andra grönytor.  
 
Efter upprepade samtal med Tjörns Miljö AB från styrelsen och från fastighetsägare har grenhögen på 
lekplatsen vid Sikahjortsvägen tagits bort. I samband med planeringen 2008 av bebyggelse i 
Almöbacken tog kommunen ner en del träd för att få siktgator. Grenar från dessa träd placerades i en 
hög på lekplatsen. Därefter fyllde fastighetsägare på högen med trädgårdsavfall. 
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1.8.2.2. Bollplan och lekplatser 

Av Lantmäterimyndighetens anläggningsbeslut 2000-03-31 framgår, att ”Återstående anpassning av 
bollplan och lekplatser till EU-standard skall enligt åtagande utföras av Tjörns kommun och vara 
utförd inom två år från det att anläggningsbeslutet har vunnit laga kraft.” Detta arbete påbörjades under 
verksamhetsåret 2011/12 och har fortsatt under 2012/13.  
 
Enligt överenskommelse ansvarar MVSF för iordningsställandet av bollplan och lekplatser, medan 
kommunen betalar ersättning till MVSF för arbetsledning samt anläggningskostnader och kostnader 
för lekplatsutrustning. 
 
Under verksamhetsåret har grusplanen dränerats och utjämnats med ett lager av stenmjöl. 
Överskottsmaterial har lagts ut till en mindre plan öster om fotbollsplanen. De gamla sliperresterna har 
tagits bort.  
 
Kommunen har avsatt 600 000 kr för upprustning av bollplan och lekplatser. Enligt förvaltningschef 
Kristina Christiansson, Samhällsbyggnadsförvaltningen, är dessa medel avsatta för upprustning av 
fotbollsplan och lekplatser i enlighet med förrättningsbeslutet från år 2000. Fotbollsplanen är klar så 
när som på staket/nät och mål. Tre av lekplatserna kommer att påbörjas under verksamhetsåret 
2013/2014. Styrelsen anser inte att anslaget räcker till för att upprusta samtliga sex lekplatser. De sex 
lekplatserna är belägna vid Sikahjortsvägen mitt emot förskolan, vid Järvstigen, vid Diamantvägen, vid 
Lärkvägen, vid Myggenässkolan och vid Beryllvägen.  
 
Styrelsen planerar att under verksamhetsåret 2013/2014 färdigställa bollplanen och starta 
upprustningen av de lekplatser, som är i sämst skick. Avsikten är att färdigställa en lekplats med olika 
lekutrustning i varje område.   
 
 
1.8.3. Skog 

Målsättningen är att utveckla skogsområdet till parkområde för att åstadkomma en luftig miljö med en 
mångfald av ädellövträd. Styrelsen följer den skogsvårdsplan, som upprättats av Skogssällskapet och 
som beställts av Tjörns kommun. Träden växer i ett villaområde. Det är således inte ett skogsområde 
utan ett parkområde, som förvaltas. Kontinuerlig kontakt hålls med Lars Jakobsson, Skogssällskapet, 
varvid genomgång sker av vilka träd, som skall tas ner. Vid samråden har framkommit att det inte 
alltid har varit någon mening att spara träd för återväxt, då dessa har varit alltför klena och skulle blåsa 
ner vid nästa storm. Vid trädfällningen visade det sig också att många träd var ruttna inuti. Eftersom 
skötseln av parkområdet har varit eftersatt under lång tid, har detta fått till följd att det inte på alla 
ställen har funnits lämpliga träd att spara för återväxt.  
 
Genomgång av gällande skogsvårdsplan har skett tillsammans med representanter från Skogssällskapet 
i Vänersborg. Skogs- och slyröjning pågår kontinuerligt enligt skogsvårdsplanen. Under 
verksamhetsåret 2012/2013 skedde röjning i följande områden:  

- bortforsling av fällda granar vid Spinellvägen 
- kapning av döda grenar på eken vid gångtunneln till Almösund 
- slyröjning kapning av och trädstubbar i dungen på Sikahjortsvägen 
- dungen vid förskolans parkering  
- runt fotbollsplan för att underlätta dräneringsarbetet och byte av ytmaterial på bollplanen  
- skolvägen (gc-väg) mellan Fågelvägen och Rådjursvägen. 
- slyröjning på området utefter Fågelvägen från Skolvägen (gc-väg från Fågelvägen till 

Rådjursvägen) fram till Rödhakevägen.  
- skogs- och slyröjning på branten mellan Fågelvägen och gc-vägen mellan Rådjursvägen och 

Almö Livs köpcentrum 
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- utefter vägområdet från Bergfinksvägen till Granitvägen 
- utefter Myggenäsvägen från tennisplanen mot Diamantvägen 

Tre kommunala lag om sammanlagt 15 man anlitades för att lägga upp ris i högar uppe på åsen mellan 
Fågelvägen och gc-vägen från Rådjursvägen till Almö Livs. En skotare körde ut rishögarna till väg för 
flisning.   

Lars Jacobsson, Skogssällskapet, har avrått från att plantera ädelträd i området. Han menar att rådjuren 
äter upp plantorna och det är därför bättre med naturlig återväxt.  

Styrelsen framför ett varmt tack till alla frivilliga krafter, som ställt upp och städat i området efter 
skogsröjningen.  
 
 
1.8.4. Belysning 

Förutom service och underhåll enligt vårt avtal med Infratek utfördes under verksamhetsåret enligt 
avtal med Roch Services Skandinavien besiktning av en tredjedel av belysningsstolparna. En 
belysningsstolpe fick bytas ut på grund av genomrostning.  Under nästa verksamhetsår kommer 
besiktning att ske av den återstående tredjedelen av belysningsstolparna. 
 
Föreningen har tecknat ett nytt elavtal på tre år (TVS-avtal) med Fortum. 
 
Den slocknade gatubelysningen på Gnejsvägen och delar av Myggenäsvägen i oktober berodde på ett 
kabelfel. Den troliga orsaken var att kabeln knäckts av sten.  
 
 
1.8.5. IT-frågor 

Information från styrelsen läggs kontinuerligt ut på föreningens hemsida 
http://www.tvstjorn.se/myggenas.html. Ansvarig för arbetet har varit styrelsesuppleanten Mattias 
Johnsson.  
 
Föreningen har startat en öppen facebook-grupp, som heter ”MVSF Myggenäs Vägförening”,  för att 
lättare nå ut med information till fastighetsägarna i Myggenäs. Johan Wahlström har ansvarat för 
sidan. Styrelsen uppmanar medlemmarna att anmäla sig till facebook-gruppen. 
 
 
1.8.6. Övriga utförda åtgärder 

1.8.6.1. Informationsblad till nyinflyttade 

Informationsbladet till nyinflyttade har uppdaterats och delats ut till samtliga hushåll. Målsättningen är 
att uppdatera informationsbladet kontinuerligt och dela ut det till nyinflyttade samt till mäklare på 
orten. Ansvarig för uppdateringen har varit styrelsesuppleanterna Bert-Ola Frenliden och Mats 
Söderlund.   
 
 
1.8.6.2. Arkivering av handlingar 

Avtal har träffats med Donald Hermansson, Almö Livs, om förvaring av föreningens äldre handlingar i 
särskilt arkivskåp. Hyra utgår inte. I gengäld får snö från Almö Livs köpcentrums parkering läggas upp 
i högar på gräsmattan vid den östra utfarten från Almö Livs köpcentrum.  
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1.8.6.3. Öppet hus 

Styrelsen har hållit ”öppet hus” 2013-02-07 i MFK:s klubbstuga. Ett tiotal medlemmar infann sig och 
ställde olika frågor, som besvarades av styrelsen.  
 
 
1.8.6.4. Blomsterarrangemang 

Blommor har under verksamhetsåret inköpts och planterats i cementringarna vid miljöstationen och 
vid tennisplanen. Ansvarig för inköp, plantering och skötsel av blomsterarrangemangen har varit 
styrelsesuppleanten Bert-Ola Frenliden.  
 
 
1.8.6.5. Postlådor 

Postådorna i gatuhörnen vid Opal- och Marmorvägarna har flyttats in på respektive väg efter flera 
skriftliga uppmaningar från styrelsen. Placeringen i gatuhörnen var trafikfarlig.  
 
 
1.8.6.6. Hundlatriner 

MVSF har avtal med SRAB om tömning av samlat hundlatrinavfall.   
 
 
1.8.6.7. Almö Läkarhus 

Medgivande har lämnats till Almö Läkarhus angående uppsättande av skylt ”Vårdcentral” på väg 160.  
 
 
1.8.7. Övertagande av huvudmannaskapet för allmän platsmark  

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fick i juni 2012 i uppdrag att utreda för- och nackdelar för ett 
övertagande av huvudmannaskapet för allmän platsmark i Skärhamn, Rönnäng, Bleket, 
Kyrkesund/Härön, Kållekärr, Häggvall, Myggenäs, Almösund samt på Klädesholmen, Dyrön och 
Åstol. SBN uppdrog åt en advokatbyrå att göra en utredning, som överlämnades till SBN. I 
utredningen rekommenderades kommunen att överta huvudmannaskapet för allmän platsmark. 
Kommunens tjänstemän har räknat ut att kommunen skulle behöva anställa två personer för att sköta 
de sysslor, som de sex styrelserna i vägföreningarna gör idag. Kommunalskatten skulle behöva höjas 
med 19 öre. Om en fastighet ägs av ett aktiebolag eller är ett fritidshus behöver fastighetsägaren 
varken betala vägavgift eller kommunalskatt på Tjörn. Permanentboende fastighetsägare i andra 
vägföreningar än ovanstående får betala vägavgift och höjd kommunalskatt. Tjörns Vägföreningars 
Samverkansorganisation (TVS) anser att utredningen är en partsinlaga och att den är missvisande på 
många sätt, bl.a. har inte hänsyn tagits till kostnaderna för att köpa ut anläggningstillgångarna (vägarna 
m.m.) från vägföreningarna. TVS har tillskrivit SBN och påpekat felaktigheter i utredningen. SBN har 
återremitterat frågan för ytterligare utredning. Nämnden ansåg att advokatbyråns utredning inte var 
tillräckligt genomgripande för att kunna ligga till grund för beslut i frågan.   
 
TVS har träffat oppositionspartierna. Deras uppfattning är att vägföreningarna ska ta över fler 
uppgifter i stället för att kommunen ska ta över huvudmannaskapet för allmän platsmark.  
 
TVS har tagit fram informationsmaterial och har för avsikt att hålla två informationsmöten för 
kommuninvånarna, dels den 15 april, dels den 22 april.  
 
TVS räknar med att beslut om eventuellt övertagande av huvudmannaskapet för allmän platsmark inte 
kommer att tas i fullmäktige förrän efter nästa val. 
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1. 8.8. Tjörns kommuns va-taxa 2012 för dagvattenavlopp från allmän platsmark 

Tjörns kommunfullmäktige beslutade 2011-12-27 om ny va-taxa för år 2012, vilket bl.a. innebar nya 
bestämmelser för uttag av va-avgifter för dagvattenavlopp från allmän platsmark (nedan benämnt dg-
avgift). Dessa dg-avgifter debiteras vägföreningarna, som i sin tur får ta ut dessa genom höjda 
vägavgifter. Utdebiteringen för Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening skulle enligt beräkning för 
2012 uppgå till cirka 186 000 kr/år. Med beslutad taxa skulle föreningen tvingas höja vägavgiften med 
cirka 360 kr/andel.  
 
MVSF har tillsammans med övriga vägföreningar inom TVS skickat in en ansökan till Statens va-
nämnd.  Ombud har anlitats för att driva processen. I ansökan yrkar vägföreningarna att Statens va-
nämnd ska förklara att Tjörns kommuns va-taxa avseende brukningsavgift för allmän plats inte får 
tillämpas vid uttag av brukningsavgifter för sökandenas förvaltning av allmän platsmark på Tjörn. I 
ärendet har kommunen lämnat in yttrande, där kommunen bestrider vägföreningarnas talan i sin helhet. 
Vägföreningarna har bl.a. anfört att kommunen inte har laglig grund för att ta ut dagvattenavgifter för 
hårdgjord allmän platsmark (asfalterad yta) och i vart fall att kommunen inte har visat att man har 
några kostnader för avvattningen av hårdgjord allmän platsmark. Förberedande förhandling hölls i 
Statens va-nämnd den 19 mars, då parterna utvecklade sina ståndpunkter inför nämnden.  
 
Kommunen har i ärendet framfört att kommunen inte har för avsikt att ta ut någon dg-avgift retroaktivt 
för 2012. Se även nedan under punkt 1.8.9. 
 
 
1.8.9. Tjörns kommuns va-taxa 2013  

Tjörns kommunfullmäktige beslutade 2012-12-27 om en generell höjning av va-taxorna (inkl. dg-
avgiften) med 10 procent fr.o.m. 2013-01-01 och ytterligare 10 procent fr.o.m. 2014-01-01. Beslutet 
överklagades till förvaltningsrätten, som ännu inte har avgjort frågan.  Parterna har framlagt sina 
ståndpunkter i ärendet.  
 
Tjörns kommun informerade i brev 2013-02-21 att debiteringen av brukningsavgift för avledning av 
vatten från allmän platsmark (dg-avgift) planeras att starta fr.o.m. 2013-07-01. Avgift beräknas med 
start 2013-07-01. Fakturan kommer senare, preliminärt i september 2013.   
 
 
1.8.10. Kontakter med Tjörns kommun i allmänhet 

Styrelsen upplever kontakterna med tjänstemännen på Tjörns kommun och Tjörns Miljö AB som 
oerhört frustrerande. Det är svårt att få tag i ansvariga personer. I många fall ringer de inte upp när 
man lämnar telefonmeddelande, besvarar inte mail, bekräftar inte att de mottagit ett mail, 
överenskommelser och fattade beslut fullföljs inte trots upprepade påminnelser från styrelsens sida. 
MVSF saknar också fortlöpande information från kommunens sida om vad kommunen har för planer i 
förvaltningsområdet. Kommunikationen med kommunen är mycket tungarbetad och synnerligen 
tidskrävande. Styrelsen känner sig motarbetad och upplever tjänstemännens tillvägagångssätt i 
kommunikationerna med vägföreningen som rena utmattningsmetoder och som ett led i att komma 
undan sitt ansvar. Styrelsen vill dock framhålla att planarkitekt Tinna Harling och 
samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef Kristina Christiansson är exemplariska när det gäller 
bemötandet.  
 
De frågor som styrelsen ännu inte fått svar på alternativt inte har åtgärdats återges under följande 
punkter ovan:   
 
1.8.1.1. ang. ny dagvattenledning vid St1  
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1.81.5. ang. brandpostskyltar 
1.8.1.8. ang. pendelparkering 
1.8.1.9. ang. återställning av Diamantvägen 
1.8.1.11. ang. dagvattendiken i skogen 
1.8.1.12. ang. ombyggnad av Renvägen 
1.8.1.13. ang. fastighetsgräns mot gc-väg vid Dovhjortsvägen 
 
 
1.8.11. Kurser m.m. 

Styrelsens ledamöter har inte deltagit i några kurser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RÄKENSKAPERNA 
Förslag till disposition av föreningens vinst 
 
Till föreningsstämmans förfogande står 
 
balanserad vinst  994 080
nya andelar  0
årets vinst  539 511
Summa   1 533 591
  
Styrelsen föreslår att   
till underhålls- och förnyelsefond avsätts  250 000
i ny räkning överförs  1 283 591

Summa  1 533 591
 
 
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.  
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RESULTATRÄKNING Not 2012-04-01 

2013-03-31 
2011-04-01
2012-03-31

   
Rörelsens intäkter   
Nettoomsättning 1 1 809 404 1 643 723
   
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter m.m. 2 -873 926 -973 555
Övriga externa kostnader 3 -188 916 -40 530
Personalkostnader 4 -165 910 -169 553
Summa Rörelsens kostnader  -1 228 752 -1 183 638
   
Rörelseresultat före avskrivningar  580 651 460 085
   
Avskrivningar   
Avskrivningar 5 -78 063 -57 508
   
Resultat efter avskrivningar  502 588 402 577
   
Rörelseresultat före finansiella poster  502 588 402 577
   
Resultat från finansiella investeringar   
Ränteintäkter  36 923 47 269
   
Resultat efter finansiella poster  539 511 449 846
   
   
Årets resultat  539 511 449 846
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BALANSRÄKNING Not 2013-03-31 2012-03-31
   
TILLGÅNGAR   
   
Anläggningstillgångar   
Anläggning vägar och trottoarer 5 1 955 899 1 041 748
Summa anläggningstillgångar  1 955 899 1 041 748
   
Omsättningstillgångar   
   
Kortfristiga fordringar   
Fordringar 6 5 000 2 266
Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader  6 688 6 211
   
Kassa och bank 7 1 545 287 2 051 725
Summa omsättningstillgångar  1 556 975 2 060 202
   
SUMMA TILLGÅNGAR  3 512 874 3 101 950
    
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

Eget kapital   
Underhålls- och förnyelsefond 8 1 874 601 1 702 664
Balanserade vinstmedel  994 080 792 929
Nya andelar 9 0 1 305
Årets vinst/-förlust  539 511 449 846
Summa eget kapital  3 408 192 2 946 744
   
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  34 050 26 148
Personalens källskatt  23 559 48 628
Sociala avgifter  17 757 
Övriga kortfristiga skulder  0 15 000
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter  29 316 65 430
Summa kortfristiga skulder  104 682 155 206
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 512 874 3 101 950
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
 
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR  
 
Värderings principer m.m.  

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.  
 
Fordringar 
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
 
Förnyelse av vägar 
Kostnaden för investeringar i vägar har aktiverats. Avskrivningar enligt plan beräknas på en 
nyttjandeperiod av 20 år. Posten skrivs av med 5 procent per år.  
 
Ingående anskaffningsvärden är redovisade inklusive moms.  
 
Förnyelse av trottoarer och gång- och cykelvägar 
Kostnaden för investeringar i trottoarer och gc-vägar har aktiverats. Avskrivningar enligt plan 
beräknas på en nyttjandeperiod av 30 år. Posten skrivs av med 3,33 procent per år.  
 
Ingående anskaffningsvärden är redovisade inklusive moms.  
 
 
 
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
 
Not 1 Nettoomsättning 

 
2012-04-01
2013-03-31

2011-04-01
2012-03-31

Medlemsavgifter 1 345 890 1 345 240
Nya andelar 0 650
Statliga bidrag/Trafikverket 19 446 21 703
Skogsavverkning 118 529 198 899
Ersättning från Tjörns kommun 16 412 14 723
Ersättning Tjörns kommun bollplan 164 129
Startavgifter  45 000 5 000
Uttag från underhålls- och förnyelsefond 78 063 57 508
Övriga ersättningar och intäkter, Empower/Infratek 21 935
Summa 1 809 404 1 643 723
 

 

Medlemsavgifter och användningsområden 
Varje medlemsfastighet skall senast den 30 juni varje år betala medlemsavgiften till föreningen. 
Medlemsavgiften för år 2012/13 uppgick till 2 600 kr/andel. Den räknas upp med index (KPI) varje år. 
En villafastighet har andelstalet 1, medan andelstalen för övriga medlemmar framgår ovan under 
rubriken ”Medlemmar och andelstal”.  
 
Medlemsavgifterna ska bekosta snöröjning, sandning, borttagning av sand, belysning på vägar, cykel- 
och gångbanor, övrigt underhåll och upprustning av vägområden som asfaltering m.m., skötsel och 
underhåll av grönområden, skogsvård, avsättning till underhålls- och förnyelsefond, arvoden till 
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styrelsen. Den procentuella fördelningen mellan olika verksamhetsområden framgår av diagrammet på 
sidan 18 nedan.   
 
Samtliga medlemsavgifter hade influtit per 2012-10-31. 
 
 
Not 2 Råvaror förnödenheter m.m. 
 

2012-04-01
2013-03-31

2011-04-01
2012-03-31

Vägunderhåll 22 417 26 342
Elkostnader belysning 109 135 92 996
Underhåll av elnät 51 286 84 115
Stolpbesiktning 91 250 91 250
Vinterväghållning 310 998 299 150
Sandupptagning 40 300 38 750
Skötsel av grönytor 79 768 76 700
Blomsterarrangemang 1 500 736
Slaghack/vägrenar 24 700 24 700
Hundlatrin 3 699 999
Röjning enligt skogsvårdsplan 30 968 138 261
Röjning skog 107 905 90 356
Slamsugning brunnar 0     9 200
Summa 873 926 973 555
 
 
Not 3 Övriga externa kostnader 
 

2012-04-01
2013-03-31

2011-04-01
2012-03-31

Lokalhyra 1 900 3 000
Kontorsmaterial 554 1 877
Trycksaker 1 696 3 750
Hemsida/Datakommunikation 590 5 663
Kostnader postbox 6065 1 712 1 713
Porton 240 120
Lantmäterikostnader  0 2 075
Medlemsavgift i Riksföreningen Enskilda Vägar 1 290 1 935
Medlemsavgift i TVS 500 500
Blommor/presentkort 1 500 1 240
Bankkostnader inkl. redovisningsprogram 4 447 513
Kostnad bollplan 164 129
Övriga kostnader 10 358 18 144
Summa 188 916 40 530
 
 
Not 4 Personalkostnader 
 

2012-04-01
2013-03-31

2011-04-01
2012-03-31

Styrelsearvoden 124 524 122 612
Ers Latrintömning 3 600 3 600
Bilersättningar styrelsen 2 051 1 872
Sociala avgifter 33 877 38 612
Representation 0 1 662
Övriga personalkostnader 1 858 1 195
Summa 165 910 169 553
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Not 5 Anläggningar 2012-04-01
2013-03-31

2011-04-01
2012-03-31

Myggenäsvägen/Fågelvägen 2009 
Ingående anskaffningsvärde 678 799 678 799
Ackumulerade statliga bidrag -235 842 -235 842
Utgående anskaffningsvärde 442 957 442 957
Ingående avskrivningar -55 369 -33 221
Årets avskrivningar -22 148 -22 148
Utgående ackumulerade avskrivningar -77 517 -55 369
Utgående redovisat värde 365 440 387 588
 
 
Björnvägen, Fågelvägen och stickvägar 2010 
Ingående anskaffningsvärde 707 200 707 200
Utgående anskaffningsvärde 707 200 707 200
Ingående avskrivningar -53 040 -17 680
Årets avskrivningar -35 360 -35 360
Utgående ackumulerade avskrivningar -88 400 -53 040
Utgående redovisat värde 618 800 654 160
 
 
Fågelvägen och stickvägar 2012-2013 
Nyanläggning 482 214
Utgående anskaffningsvärde 482 214
Ingående avskrivningar 0
Årets avskrivningar -12 055
Utgående ackumulerade avskrivningar -12 055
Utgående redovisat värde 470 159
 
 
Trottoarer Diamantvägen-Granitvägen 
Nyanläggning 510 000
Utgående anskaffningsvärde 510 000
Ingående avskrivningar 0
Årets avskrivningar -8 500
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 500
Utgående redovisat värde 501 500
 
Summa utgående redovisade värden 1 955 899 1 041 748
 
Årets sammanlagda avskrivningar -78 063 -57 508
 
 
Not 6 Fordringar 2012-04-01

2013-03-31
2011-04-01
2012-03-31

Tjörns kommun 5 000 311
Ny andel Myggenäs 11:2 1 955
Summa 5 000 2 266
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Not 7  Kassa och bank 
 

2012-04-01
2013-03-31

2011-04-01
2012-03-31

Tjörns sparbank företagskonto 3 848 8 444
Tjörns sparbank placeringskonto 1 541 438 2 043 281
Summa 1 545 286 2 051 725

 
 
Not 8 Underhålls- och förnyelsefond 

Enligt stadgarna ska till föreningens underhålls- och förnyelsefond årligen avsättas medel enligt 19 § i 
lagen om förvaltning av samfälligheter. Målsättningen är att varje år kunna avsätta 250 000 kr till 
fonden.  
 
Fonden uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 1 874 601 kr. 
 
 
Not 9 Nya andelar 

Nya andelar under eget kapital är det kapital som ägaren till fastigheten Myggenäs 11:2 fått betala som 
engångsbetalning för den nya andelens andel av föreningens förmögenhet per 2012-03-31.    
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3. UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN 
Styrelsen följer befintlig underhålls- och förnyelseplan. Uppdateringar har skett, se Bilaga 1.  
Styrelsens ambition är att hålla en hög standard på vägarna inom verksamhetsområdet.   
 
 
4. FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN STYRELSEN 
 
4.1. Medlemsavgiften storlek för verksamhetsåret 2013/14 

Bakgrund: Medlemsavgiften har varit oförändrad 2 600 kr/andel under verksamhetsåren 2008/09 - 
2012/13.    
 
Tjörns kommuns kommunfullmäktige beslutade 2011-12-27 att fr.o.m. 2012-01-01 ta ut en 
brukningsavgift av vägföreningarna på Tjörn för dagvattenavlopp från allmän platsmark, s.k. dg-
avgift, med 3,00 kr/m² hårdgjord yta. Vägföreningarna anslutna till Tjörns Vägföreningars 
Samverkansorganisation (TVS) skickade in en ansökan till Statens va-nämnd med begäran om att den 
beslutade dg-avgiften inte får tas ut. Frågan är ännu inte avgjord av Statens va-nämnd. Tjörns kommun 
har förbundit sig att inte ta ut någon dg-avgift för 2012.   
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-27 beslutades att generellt höja va-taxorna med 10 % 
fr.o.m. 2013-01-01 och med ytterligare 10 % fr.o.m. 2014-01-01. Kommunfullmäktiges beslut att höja 
dg-avgiften med 10 % har överklagats till förvaltningsrätten. Frågan är ännu inte avgjord i 
förvaltningsrätten. Dg-avgiften för 2013 tas ut med 3,30 kr/m² hårdgjord yta och debiteras i juni 
månad. Avgiften beräknas till cirka 234 000 kr eller cirka 450 kr per andel i föreningen. Tjörns 
kommun informerade i brev 2013-02-21 att debiteringen av brukningsavgift för avledning av vatten 
från allmän platsmark (dg-avgift) planeras att starta fr.o.m. 2013-07-01. Avgift beräknas med start 
2013-07-01. Fakturan kommer senare, preliminärt i september 2013.   
 
Då utgången i Statens va-nämnd och förvaltningsrätten är osäker, anser styrelsen att medlemsavgiften 
för säkerhets skull bör höjas med 400 kr/andel. Skulle vägföreningarna helt eller delvis vinna 
framgång i Statens va-nämnd och förvaltningsrätten får hänsyn tas till detta vid bestämmande av 
framtida medlemsavgifter.  
 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013/14 höjs till 3 000 kr/andel. 
 
 
4.2. Upprustning och asfaltering av besöksparkeringen vid Sjöutsiktsvägen samt gc-

vägen mellan Sjöutsiktsvägen och Månstensvägen 
Bakgrund: Parkeringsplatsen vid Sjöutsiktsvägen behöver rustas upp, så att den kan användas som 
besöksparkering. Även gång- och cykelvägen mellan Sjöutsiktsvägen och Månstensvägen behöver 
rustas upp, vilket innebär att nuvarande beläggning tas bort, rötter tas bort, bärlager kompletteras och 
ny asfalt läggs. Kostnaden för upprustningen av besöksparkeringen och gång- och cykelvägen 
beräknas till cirka 230 000 kr inkl. moms. Arbetena kan påbörjas tidigast under juni månad. Beslut om 
upprustning ska först tas på föreningsstämman och därefter ska fyra veckor gå, innan beslutet vunnit 
laga kraft (jfr 53 § lagen (1973:1150) lagen om förvaltning av samfälligheter). Offerter kommer dock 
att tas in i så god tid att arbetena ska kunna utföras under sommaren. En förutsättning för att arbetena 
ska kunna utföras är dock att fastighetsägarna utmed gc-vägen tillser att inte murar, häckar m.m. gör 
intrång på gång- och cykelvägen.  
 
Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta om upprustning och asfaltering besöksparkeringen 
vid Sjöutsiktsvägen och av gång- och cykelvägen mellan Sjöutsiktsvägen och Månstensvägen. 
Kostnaderna härför beräknas till cirka 230 000 kr inkl. moms.  
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4.3. Upprustning och asfaltering av trottoarerna utmed Myggenäsvägen mellan 

Spinellvägen och Månstensvägen 
Bakgrund: Trottoarerna utmed Myggenäsvägen mellan Spinellvägen och Månstensvägen behöver 
rustas upp, vilket innebär att nuvarande beläggning tas bort, rötter tas bort, bärlager kompletteras och 
ny asfalt läggs. Vid vägkorsningarna kommer trottoarerna att avfasas, så att personer med barnvagnar 
och rullstolar lättare ska kunna ta sig fram. Kostnaden för upprustningen av trottoarerna beräknas till 
cirka 75 000 kr inkl. moms. Arbetena kan påbörjas tidigast under juni månad. Beslut om upprustning 
ska först tas på föreningsstämman och därefter ska fyra veckor gå, innan beslutet vunnit laga kraft (jfr 
53 § lagen (1973:1150) lagen om förvaltning av samfälligheter). Offerter kommer dock att tas in i så 
god tid att arbetena ska kunna utföras under sommaren. En förutsättning för att arbetena ska kunna 
utföras är dock att fastighetsägarna utmed Myggenäsvägen mellan Spinellvägen och Månstensvägen 
tillser att inte murar, häckar m.m. gör intrång på trottoarområdet. 
 
Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta om upprustning och asfaltering av trottoarerna utmed 
Myggenäsvägen mellan Spinellvägen och Månstensvägen. Kostnaderna härför beräknas till cirka 
75 000 kr inkl. moms.  
 
 
5. MOTIONER 
Följande motioner har inkommit till styrelsen: 

 
5.1. Motion ang. avledning av vatten utefter gc-vägen vid Lövsångarevägen 

Motionären Göran Sahlenborn, Lövsångarevägen 12, önskar att vatten på båda sidor om gång- och 
cykelvägen vid Lövsångarevägen leds bort, så att vatten inte rinner ned på hans fastighet. Se Bilaga 2.   
 
Styrelsens förslag till svar: Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen.  
 
Motivering: Styrelsen anser att utredning måste komma till stånd innan arbetena kan sättas igång. 
Frågor som flyttning av elkabel måste först utredas och om fastighetsägaren genom att lägga 
trädgårdsavfall utanför tomten medverkat till den uppkomna situationen. Kostnaderna uppskattas till 
cirka 25 000 kr om Fortum står för kostnaden att flytta elkabeln.  
 
 
5.2. Motion ang. siktskymmande cypress på Lodjursvägen 2 

Motionären Östen Olsson, Lodjursvägen 4, önskar att grannen åtgärdar en cypress, som är två meter 
bred och 6 meter hög och skymmer sikten helt vid utfarten från Lodjursvägen 4, innan en olycka 
inträffar. Se Bilaga 3. 
 
Styrelsens förslag till svar: Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen.  
 
Motivering: Vid utfart från tomt till väg ska det finnas en frisiktstriangel 2,5 m x 2,5 m. Höjden ska 
vara maximalt 0,7 m och mätas från vägbanan och inte från tomtmarken. Se nedanstående bild. 
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Styrelsen kommer att skriftligen uppmana fastighetsägaren på Lodjursvägen 2 att inom viss tid se till 
att finns en frisiktstriangel 2,5 m x 2,5 m i tomtgränsen mot Lodjursvägen 4 och att höjden på 
vegetationen mätt från vägen ska vara maximalt 0,7 m.   
 
Om rättelse inte sker inom föreskriven tid kommer styrelsen att vända sig till kommunen, eftersom det 
finns någon laglig grund för vägföreningen att begära handräckning hos kronofogdemyndigheten. 
Kommunen kan förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärd med stöd av bestämmelserna i 3 kap 17 § 
första stycket i Plan- och bygglagen (1987:10), som lyder:  
 

Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall 
skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken 
för olycksfall begränsas.  

 
 
5.3. Motion ang. upprustning av tennisområdet för olika aktiviteter  

Motionären Björn Wahlström önskar att tennisbaneområdet görs om till en samlingsplats för olika 
aktiviteter såsom streetbasket, street bandy och tennis samt en större lekplats. Se Bilaga 4. 
 
Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår årsstämman att avslå motionen.  
 
Motivering: Kommunen ska ta fram en förstudie, som förväntas bli klar under sommaren, om 
utnyttjande av tennisområdet för skola/förskola. 
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6. BUDGET (UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT) 
 för räkenskapsåret 2013-04-01 – 2014-03-31  
 
Rörelsens budgeterade kostnader 
Vägunderhåll 82 000 
Dikning 55 000 
Elbelysning 115 000 
Underhåll av elnät 48 000 
Stolpbesiktning 100 000 
Vinterväghållning 325 000 
Sandupptagning 39 000 
Skötsel av grönytor 75 000 
Blomsterarrangemang 2 000 
Slaghack/vägrenar 24 000 
Hundlatrin 500 
Röjning enligt skogsvårdsplan 0 
Röjning skog 100 000 
Sugning brunnar 5 000 
Kommunal dg-avgift 182 000 1 152 500
Övriga externa kostnader 
Lokalhyra 2 500 
Kontorsmaterial 5 000 
Trycksaker 5 000 
Hemsida 1 000 
Postbox 6065 2 000 
Porton 500 
Medlemsavgift REV 1 900 
Medlemsavgift TVS 1 000 
Blommor/presentkort 2 000 
Bankkostnader inkl redovisningsprogram 7 500 
Övriga kostnader (oförutsedda)  20 500 48 900
Personalkostnader 
Styrelsearvoden 128 000 
Ersättning Latrintömning 3 600 
Bilersättningar styrelsen 3 000 
Sociala avgifter 35 000 
Övriga personalkostnader 2 000 171 600
Avskrivningar 
Avskrivningar 116 000 116 000
Avsättningar 
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond 250 000 250 000
Summa budgeterade kostnader 1 739 000

 
 
 
 
 



Myggeniis Vilg- och Samftillighetsftirening
953300-3938

Rii relsens budgeterade intiikter

Medlemsavgifter
O*iga sidointiilcter
Intiikt sko g sarruerkning
Bidrag Trafikverket
Riinteintiikter
Ersiittrring fran Tdrns kommun
Fran Underhills- och ftirnyelsefonden
Summa budgeterade intflkter

Arsredovisning
2012-04-01 - 2013-03-3 I

I 553 000
0
0

20 000
20 000
30 000

l l6 000

23 (23)

I 739 000
| 739 000

Myggen?is 2013-04-15

Stefah Karlsson

Styrelseledamot (Vagar, fiottoarer, viigbelysning,
parkeringsplatser och po stlidor)
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