En räkning från Hällbybrunns vägförening?
Har du fått hem en räkning där du ska betala en avgift till Hällbybrunns
vägförening? Räkningen har du fått eftersom du bor inom vägföreningens
ansvarsområde. Avgift för innevarande år 2021 är 300 kr per andel.
Hällbybrunns vägförening ansvarar för att sköta om drift och underhåll av vägarna i
Hällbybrunn. Kartan på nästa sida visar vilka vägar som ingår i vägföreningens
ansvarsområde. Det innebär att alla fastigheter inom området har andelar i föreningen
och därmed ett betalningsansvar.

Vad avgör min andel i vägföreningen?
Det är Lantmäteriet som bestämmer storleken på andelen för de fastigheter som finns i
området.

Andel i vägföreningen enligt följande:
Fastighet med utfart till vägföreningens väg

1 andel

Fastighet med utfart till kommunal väg eller länsväg

0,5 andel

Obebyggd fastighet (ej bebyggd tomt)

0,1 andel

Skola, förskolor och hyreshus inom vägföreningens ansvarsområde har utifrån dessa
regler också andelar i vägföreningen.
Anledningen till att årets vägföreningsavgift skickades ut senare än normalt har att göra
med att årets årsstämma blev uppskjuten på grund av rådande pandemi. Ett normalt år
ska årsstämman hållas i februari månad. I år hölls stämman istället i september. Nästa
års avgift kommer att skickas ut som vanligt, under februari/mars månad.

Stadsplanering pågår
Det pågår en stadsplanering av områdena i Hällbybrunn där även vägarna inkluderas.
Detta arbete är en förutsättning för att Eskilstuna kommun att kunna ta över ansvar och
drift av vägar i ett område genom så kallat kommunalt huvudmannaskap. Arbetet med
detta har pågått ett par år och beräknas kunna bli klart under 2023. Därefter kan
kommunstyrelsen på ett kommunfullmäktige möte ta beslut om att införa kommunalt
huvudmannaskap i de områdena som föreslås bli stadsplanerade i Hällbybrunn.
Fram till dess har Hällbybrunns vägförening ingått ett avtal med kommunen, som
innebär att de sköter om drift och underhåll av vägarna fram till 2025. Eftersom tjänsten
är köpt av kommunen sköter kommunen Hällbybrunns vägnät på samma sätt som
övriga delar i kommunen.
Tilläggas bör att området Lerdalen, på andra sidan järnvägen i Hällbybrunn, kan inte bli
kommunalt huvudmannaskap och därmed kan inte kommunen ta över det området.
Drift och underhåll av de vägarna kommer drivas vidare av en vägförening.

Karta
De grönmarkerade vägarna tillhör Hällbybrunns vägförening.
Den lila markeringen visar vägföreningens utbredning.

