
Verksamhetsberättelse för 2014 års aktiviteter i
Hällbybrunns vägförening 

Detta är den tionde årsstämman för Hällbybrunns vägförening.  

Arbetet med att överföra huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt för de vägar som i dag 
förvaltas av Hällbybrunns vägförening har under det gångna året gått långsamt framåt. Det 
uppdrag, som lämnats till Lantmäteriet, avseende bestämning av gränser mot befintligt vägnät för 
områdets fastigheter, har tyvärr inte tilldelats nödvändig prioritet av Lantmäteriet. Detta har 
resulterat i att endast två av fem definierade delområden till dags dato fått sina fastighetsgränser 
mot väg bestämda. Arbetet med att ändra huvudmanaskap har försenats även på grund av att 
Eskilstuna kommun under det gångna året kommit att byta personal på flera viktiga befattningar. 
Således har kommunen under 2014 anställt en ny kommunjurist, en ny gatuenhetschef och en ny 
planchef, alla tre nyckelpersoner vid våra mellanhavanden med kommunen. Förändringarna har 
skapat diskontinuitet i samarbetet och bidragit till förseningar. Tidigare samförstånd har i vissa 
fall gått förlorade.  

Vid ett möte med planavdelningen i oktober 2014 fick vi så beskedet att planarbetet kommer att 
försenas ytterligare och sannolikt sträcka sig framåt genom åren 2015–2017. Först därefter 
kommer huvudmannaskapet för vägnätet att kunna ändras från enskilt till kommunalt. Vi i 
styrelsen fann beskedet minst sagt besvärande och menade att med dessa nya förutsättningar vore 
det rimligt att ett avtal upprättas där Eskilstuna kommun tar över driften av vägarna fram till det 
att vägnätet kan övergå till kommunalt huvudmannaskap. Fortsatta diskussioner med kommunen 
har lett fram till att de kan tänka sig att underteckna ett sådant avtal under förutsättning att inget 
kommunalt driftsbidrag utgår under den tid kommunen ansvarar för driften. Driftsansvaret avses 
omfatta såväl ekonomiskt ansvar som ansvaret för praktiskt genomförande av driften. Vi kommer 
att ha fortsatta samtal med kommunens representanter i början av 2015 och räknar med att ha ett 
avtal i hamn våren/sommaren 2015. Innan ett avtal kan undertecknas måste dock vägarna i vårt 
område besiktigas i syfte att bedöma deras skick. Eventuella åtgärder, som kan behöva göras för 
att vägnätet ska uppnå kommunal standard, bekostas av vägföreningen. 

Efter det att driftsavtalet undertecknats och börjat tillämpas är det meningen att inga vägavgifter 
ska behövas tas ut och att styrelsearbetet ska minskas till ett minimum med endast en 
kontaktperson och en i övrigt vilande styrelse. 

Ett ärende avseende utebliven inbetalning av vägavgift för en fastighetsägare för 2014 återstår för 
indrivning hos kronofogdemyndigheten. 

Vägföreningens ekonomi är god vid utgången av verksamhetsåret 2014. Med siktet inställt på 
kommunalt huvudmannaskap inom ett fåtal år budgeteras ett minusresultat för budgetåret 2015. 

Under året har sammanlagt sju styrelsemöten genomförts. Protokollen från mötena återfinnes på 
hemsidan www.hbvf.se. Hemsidan informerar även om aktuella händelser i vägföreningen.  

Vi i styrelsen vill tacka för visat förtroende och hoppas på fortsatt förtroende för år 2015.  
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