
Hej  

Hällbybrunns Vägförening och Eskilstuna kommun har efter många år av segslitna 

diskussioner till slut undertecknat ett avtal som ger goda förutsättningar för att få till 

stånd en ändring av huvudmannaskapet, från enskilt till kommunalt, avseende de vägar 

som i dag förvaltas av Vägföreningen (vägarna i Lerdalen undantagna). För att avtalet skall 

vara giltigt krävs att Vägföreningens föreningsstämma godkänner det. 

 

Om föreningsstämman röstar ja till avtalet (godkänner avtalet) tar Eskilstuna kommun för 

perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2020 över såväl det ekonomiska som det praktiska drift- och 

underhållsansvaret för den del av föreningens vägar som förväntas få kommunalt 

huvudmannaskap. Det pågående planarbetet beräknas leda fram till lagakraftvunna 

detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap under perioden. Vägföreningen förbinder 

sig å sin sida att bekosta upprustning av ett antal vägar som vid en nyligen genomförd 

gatuinventering bedömts ha en restlevnadstid understigande sex år. Arbetet kommer att 

genomföras i Kommunens regi och för detta arbete skjuter Vägföreningen till totalt 2 500 

000 kr.  

 

Om föreningsstämman röstar nej till avtalet (förkastar avtalet) kommer vägarna i 

Hällbybrunn även fortsättningsvis att förvaltas av Hällbybrunns Vägförening. Det 

renoveringsbehov som identifierats vid gatuinventeringen skulle dock kvarstå, vilket 

ställer krav på tillskott av resurser. Att rusta vägarna i Vägföreningens regi skulle sannolikt 

dra betydligt större belopp än den summa pengar som Kommunen förklarat sig nöjd med 

att Vägföreningen skjuter till enligt avtalet. 

 

Vi, fastighetsägare och medlemmar i Hällbybrunns Vägförening, står i dag inför ett viktigt 

vägval. Antingen fortsätter vi på den inslagna vägen mot kommunalt huvudmannaskap 

eller så väljer vi att som tidigare låta Vägföreningen förvalta vägarna i Hällbybrunn. 

Vägföreningens styrelse har genom åren kämpat för att Eskilstuna kommun ska överta 

huvudmannaskapet för Hällbybrunns vägar och vi i styrelsen står enade fast vid den 

ståndpunkten. 

 

Emellertid är det föreningsstämman som bestämmer genom ett röstningsförfarande. 

Därför är det viktigt att Du infinner dig och avger din röst på föreningens extrastämma, 

som genomförs klockan 19.00 tisdagen den 30 maj i Kupan vid Hällbybrunns idrottsplats. 

Det är av största vikt att många infinner sig och röstar så att det beslut som tas verkligen 

återspeglar medlemmarnas vilja. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Kristofer Stålnacke 

Ordförande Hällbybrunns vägförening 


