
Verksamhetsberättelse för 2011 års aktiviteter i  

Hällbybrunns vägförening 
 
Detta är vår sjunde årsstämma för Hällbybrunns vägförening. Det pågående arbete 

att övergå till kommunalt huvudmannaskap är i ett skede där vi behöver skriftligt 

mandat från cirka 50-talet fastighetsägare. Orsaken är att kunna föra deras talan i 

en förhandling med Lantmäteriet om fastighetsgränser, där del av denna ligger 

under eller i anslutning till befintliga vägar. Vi höll ett informationsmöte för de 

berörda fastighetsägarna den 10 november 2011 och skickade därefter ut en 

blankett för påskrift till de som inte skrev på vid mötet. En sammanställning 

gjordes i slutet av december, visade att vi fortfarande saknar påskrifter från nio 

stycken fastighetsägare och dessa kommer att kontaktas av styrelsen för att få in 

påskrifter.  

 

Vägföreningen har förbättrat den del av Albanovägen som öppnades upp förra 

året. Arbetet som utfördes var bortforsling av en grindstolpe och stubbar från en 

tujahäck samt att vi fräschat upp i området runt vägen och grusat vägbanan. 

 

Vi har under året diskuterat med kommunen om förändringar av vägsträckning 

och utformning i Lerdalen och det beslutades att vägföreningen ska göra en ny 

väg mellan Östra vägen och Klippvägen samt en vändplan på Klippvägen. Vi 

ansöker i dagarna om marklov av kommunen för att genomföra dessa 

förändringar. I årets budget har vi tagit till extra pengar för underhåll för att 

genomföra dessa förändringar. 

  

Vägavgiften för 2011 gick inte lika smidigt att få in som föregående år och tre 

stycken ärenden skickades vidare till inkassobolaget PBK för indrivning. Dessa är 

nu betalda och vi kommer att använda samma inkassofirma igen om problem 

uppstår för 2012 års vägavgifter.    

 

Ekonomin ser bra ut så vi har inga behov på att bygga upp en större kassa då vi 

strävar att kunna återgå till kommunalt huvudmannaskap under 2013. Det är 

därför vi i kommande budgetförslag budgeterat för ett minusresultat då vi har 

cirka 1 800 000 kr i kassan. 

 

Vi har sammanlagt haft åtta stycken styrelsemöten under året och protokollen 

finns upplagda på hemsidan www.hbvf.se. På hemsidan finns det även 

information om aktuella händelser i vägföreningen. Ett bra tips, är att anmäla sig 

till vägföreningens mailinglista för att få e-post när det har hänt något nytt på 

hemsidan. 

 

Vi i styrelsen vill tacka för förtroendet och hoppas att vi åter kan få förtroendet 

att leda arbetet för 2012. 
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