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Till medlemmarna i 
Vidja Vägförening 
 
 
 

Härmed kallas du till Vidja Vägförenings medlemsmöte 
torsdagen den 30 augusti 2012, klockan 19.00, 

i Huddinge Gymnasiums aula. 
 
 
1. Sammanträdet öppnas 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

4. Val av mötesordförande 

5. Val av mötessekreterare  

6. Presentation av hemsidan www.vidja.nu 

7. Ekonomisk rapport 

8. Extra uttaxering för verksamhetsåret 2012 (Bilaga 1) 

9. Stadgeändring (Bilaga 2) 

10. Gatukostnad 

11. Detaljplaner Vidja 1, 2 samt grönområden (Bilaga 3) 

12. Fastställande av tid och plats för protokolljustering samt var  

protokollet därefter ska hållas tillgängligt för medlemmarna 

13. Sammanträdet avslutas 20.30 

 
 
 
 
Övrigt: 
 
 
För de som önskar presentera material på storbildsskärm ber vi att få detta e-postat till info@vidja.nu senast 
4 dagar före sammanträdet för att kunna möjliggöra detta 
 
 
 
 

Väl mött i Huddinge Gymnasiums aula, 



Huddingegymnasiet 08 - 535 373 01
Gymnasietorget 1
141 38 HUDDINGE

Sida 1 av 1kartor.eniro.se - Skriv ut

2011-02-20http://kartor.eniro.se/print
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Extra uttaxering 

 

Styrelsen föreslår en extra uttaxering för innevarande år med 1000 kronor för hel betalande 
fastighet och således då 500 för halvbetalande och 200 för obebyggd fastighet 

Styrelsen föreslår att debiteringen sker nu, men att betalningsdatum sätts till 30 september 
2012 

 

 

Motivering 

 

Vägföreningens ekonomi är ansträngd, och nuvarande räkenskapsår påbörjades med ett 
underskott (negativt eget kapital) om 155260:-  
Under att antal år har  också underhållet på våra vägar hållits på en nivå som inte längre är 
hållbar. Då vi i nuläget kan förutspå att förvaltningen kommer att fortgå i egen regi ett antal år 
framåt i tiden och för att våra vägar och gemensamhetsanläggningar inte skall hamna i förfall 
eller icke körbart skick, föreslår styrelsen ovan nämnda åtgärd. 
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Stadgeändring 

Styrelsen föreslår att föreningen genom stadgeändringen ges möjlighet att kalla till 
medlemsmöte även genom e-post där sådan finnes. 

 

Motivering 

Fler och fler medlemmar har i dag tillgång till e-post och att ytterligare vidga 
kallelsemöjligheten skulle gynna föreningen ekonomiskt samt genom snabbare hantering. 
 

Övrig nytta 

Detta möjliggör samtidigt att Styrelsen kan föra en ökad kommunikation, e-postutskick, med 
medlemmarna då kostnaderna för densamma avsevärt minskar.  
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Stadgar för Vidja Vägförening 
 
Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvalt-
ning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den 
mån inte annat framgår av dessa stadgar. 
 

§ 1 FIRMA Föreningens firma är Vidja Vägförening 
 
 

§ 2 SAMFÄLLIGHE- Föreningen förvaltar "Gemensamhetsanläggning, Vidja ga 4" som den be- 
TER  skrivs i länsstyrelsens förrättningsutlåtande 1960-11-15 (med besvär slutligt 

 avgjort 1966-11-09) och enligt senare, mindre kompletterande förrättning-
 ar (1964-10-30; EVL-förrättning, 1969-09-29; Andelstalsberäkning, 1983-03-17; Intag-
 ning av nya vägar att förvalta).  

 
I enliget med gällande lagstiftning 1998-01-01 kommer föreningen fort-
sättningsvis att istället förvalta den gemensamhetsanläggning som Lant-
mäterimyndigheten beskriver i en förestående anläggningsförrättning.  

 
 
§ 3 GRUNDERNA Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts 
 FÖR FÖRVALT- om dess (deras) ändamål. 

NINGEN 
Anläggningslagen och Lagen om förvaltning av samfälligheter utgör 
grunden för förvaltningen. I tillämpliga delar ska föreningen ombesörja 
och bekosta väghållningen i fråga om de vägar som enligt § 2 ovan förkla-
rats vara föreningens. 

 
Till ändamålet hör också att handha de i föreningen ingående fastigheter-
nas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar. Vad nu 
sagts gäller även sådan annan allmän plats än väg som förklarats vara 
föreningens. 
 
Föreningen skall inte utöva verksamhet som är främmande för ovan an-
givna ändamål. 

 
 
§ 4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom,  

som har del i samfällighet upptagen under § 2. 
 
 

§ 5 STYRELSE För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Huddinge kommun. 
 säte, sammansättning  

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och tre suppleanter. 
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§ 6 STYRELSE Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.  
 val   

Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. 
 
Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett år. 
 
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar sig 
styrelsen själv. 

 
 
§ 7 STYRELSE Kallelse till sammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande 
 kallelse till samman- ärenden skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Supp- 

 träde, föredragnings- leanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och 
 lista förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast  

meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i leda-
mots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid 
sammanträdet men har ej rösträtt. 

  
 
§ 8 STYRELSE Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva an- 
 beslutsförhet, talet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesamman- 
 protokoll träde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till  

sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta 
röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor 
gäller den mening som biträdes av ordföranden. 

 
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av 
styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. 
 
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse 
om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet. 
 
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. 
Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. 
 
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar da-
tum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrel-
sens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföran-
den eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. 
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§ 9 STYRELSE Styrelsen skall 
 förvaltning 1 förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar, 

2 föra redovisning över föreningens räkenskaper, 
3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare, 
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens 
 verksamhet och ekonomi 
 
 
 
5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på 
 olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla 
 verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren, 
6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av före-
 ningens angelägenheter. 

 
 
§ 10 REVISION För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie  

föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter. 
 
Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordi-
narie stämma. 
 
 

§ 11 RÄKENSKAPS- Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december. 
 PERIOD 
 
 
§ 12 UNDERHÅLLS- Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 
 OCH FÖRNYEL- 10 000 kronor. 
 SEFOND 
 
 
§ 13 FÖRENINGS- Ordinarie stämma skall årligen hållas senast mars månad på tid och plats 
 STÄMMA som styrelsen bestämmer. 
 

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om 
medlemmarnas rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen 
om förvaltning av samfälligheter. 
 
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna 
tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvi-
sande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och 
när betalning skall ske. 
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsbe-
rättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat 
finnas tillgänglig för granskning under samma tid. 
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§ 14 KALLELSE TILL Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske till  
 STÄMMA styrelsen anmäld e-postadress, eller per vanligt brev till deltagande fastig-

heters respektive adress, samt genom anslag i Vidja området. 
 
Kallelseåtgärd skall vidtas senast åtta dagar före sammanträdet. 
 
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall före-
komma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 handlingar finns 
tillgängliga. 
 
 
 
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas 
kännedom genom anslag inom Vidja-området. 

 
 
§ 15 MOTIONER Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.  

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda 
senast under januari månad. 
 
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för med-
lemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. 
 

 
§ 16 DAGORDNING Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:. 
 VID STÄMMA 1 val av ordförande för stämman 

2 val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare) 
3 val av två justeringsmän 
4 styrelsens och revisorernas berättelser 
5 ansvarsfrihet för styrelsen 
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
7 ersättning till styrelsen och revisorerna 
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
9 val av styrelse och styrelseordförande 
10 val av revisorer 
11 fråga om val av valberedning 
12 övriga frågor 
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13. 
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§ 18 STÄMMOBE- Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. 
 SLUT 

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av 
samfälligheter. 
 
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angå-
ende rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röst-
resultatet. 
 
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. 

 
 
§ 19 FLERA VERK- Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt 
 SAMHETSGRE- har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han 
 NAR har del i flera verksamhetsgrenar. 
 

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems 
röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom  
varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den ge-
mensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de redu-
cerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksam-
het som är gemensam för samfälligheten(erna) utgör --- 

  
  
§ 20 PROTOKOLL- Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter 
 JUSTERING. hållas tillgängligt för medlemmarna. 
 TILLGÄNGLIG-  
 HÅLLANDE 
 
 
.  Stadgarna  
bygger på de normalstadgar som Lantmäterimyndigheten och Riksförbundet för enskild väghållning (REV) förordar. Den 
text som ovan är fetlagd (fetlagd), avviker från/tillkommer till dessa normalstadgar. (Övrig text enligt normalstadgarna.) 
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Underlag för beslut om Vidja Vägförenings inställning till detaljplaner 
för Vidja etapp 1 och 2.  
 
Hur vill vi att Vidja skall se ut i framtiden? 
 
Bakgrund  
Vidja Vägförening/samhällighetsförening äger cirka 300.000 kvm naturområden i Vidja. Inom 
detaljplan för Vidja etapp 1, som är överklagad, och som ännu inte vunnit laga kraft, föreskriver 
planen bland annat att kommunen tar över ägandet av ett stort naturområde om cirka 130.000 kvm 
som vätter mot Lännaskogens naturreservat. Detta motiveras med att man vill säkerställa den allmänna 
tillgängligheten till området.  
Kommunen motsätter sig ett förslag som skulle ge ett ännu bättre skydd av området, nämligen att man 
tecknar ett 50-årigt bundet avtal med skogsvårdsstyrelsen om förvaltning av skogsområdet.   
 
I förslaget till detaljplan etapp 2 för Vidja, där samrådet pågår fram till 9 juli, vill kommunen bland 
annat ta över Ringsättrabadet och andra sjönära områden.  
 

Aktuellt läge 
Detaljplanen för Vidja etapp 1 överklagades av Vägföreningen hos länsstyrelsen, som emellertid 
avslog överklagan bland annat med motiveringen att föreningen får ersättning för marken som 
kommunen övertar (egendomlig motivering eftersom vi har rätt till ersättning enligt lag).  Föreningens 
styrelse har nyligen överklagat till nästa instans, mark och miljödomstolen, och vår främsta motivering 
är att kommunens övertagande av mark inte stämmer med syftet med detaljplanen, och vidare att man 
visat att det går att bryta ut mark ur planen till en separat plan i etapp 2 där vi får fortsätta att äga och 
använda marken. Vi har möjlighet att stå fast vid denna överklagan eller att när som helst dra tillbaka 
den.  
Beträffande etapp 2 har vi i samrådet på liknande sätt krävt att vi får fortsätta att äga all mark, och i 
synnerhet Ringsättrabadet och sjönära områden. Detta vilar bland annat på ett beslut vid 
vägföreningens årsmöte i år.  
 

En avgörande fråga att nu ta ställning till 
Vill vi som medlemmar att vägföreningens styrelse skall driva linjen att all mark i föreningens ägo 
även i fortsättningen skall ägas och förvaltas av oss?  Styrelsen har nedan försökt att kortfattat och så 
objektivt som möjligt, beskriva konsekvenserna av olika val och det gäller framför allt om vi skall dra 
tillbaka eller stå fast vid överklagan av detaljplan för Vidja etapp 1. Det finns naturligtvis stora 
osäkerheter i denna vår beskrivning eftersom det gäller möjliga utfall i framtiden.  
 

Ett försök att beskriva konsekvenser av olika val  
Konsekvenser om vi drar tillbaka vår överklagan av detaljplan för Vidja etapp 1. 
Positivt: Vägföreningen står inte i vägen för att etapp 1 kan vinna laga kraft, och därmed att 
utbyggnader där kan starta, och det gäller både enskilda hus, vägar, avlopp och vatten.   
Däremot kan den försenas av andra överklaganden.  
 
Negativt: Att vi blir av med vår mark till en i sammanhanget obetydlig ersättning. Vidare öppnar det 
för möjligheten att kommunen om 15 år kan ändra planerna för området och själv exploatera marken.  
Detta utfall kan också bli prejudicerande för hanteringen av detaljplan etapp 2.  
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Konsekvenser om vägföreningen står fast vid sin överklagan och mark och miljödomstolen 
avslår denna. 
 
Konsekvensen blir lika som om vi dragit tillbaka vår ansökan. Dock har vi fortsatt möjlighet att 
överklaga detta beslut till högre instans. 
  
Konsekvenser om vägföreningen står fast vid sin överklagan  och mark och miljödomstolen går 
på vår linje. 
 
Detta scenario är svårast att analysera eftersom vi inte vet hur kommunen då agerar. Men kommunen 
har i princip fyra handlingsalternativ: 
1. Detaljplanen förkastas och kommunen väljer att börja om från början. 
2. Kommunen lyfter ur de aktuella områdena mot Lännaskogen ur planen och lägger dem som 
naturområden i etapp 2b (de naturområden i Vidja där kommunen prövar fortsatt enskilt 
huvudmannaskap). 
 3. Kommunen bryter ut det aktuella området ur detaljplanen så att det behålls med enskilt 
huvudmannaskap och fortsätter med resten av detaljplan Vidja etapp 1 som tidigare.  
4. Kommunen överklagar beslutet till högre instans. 
 
Positivt: Kommunen får en signal att det, åtminstone i detta fall, inte är acceptabelt att ta över 
föreningens mark mot föreningens önskan och till låg ersättning. Nästa version av detaljplanen borde 
bli bättre för oss åtminstone i det avseende som överklagan gäller. 
 
Negativt: Detaljplanen kommer då att omarbetas och andra förändringar, positiva eller negativa, kan 
då komma att föreslås i den omarbetade detaljplanen. 
Tidplanen för vatten och avlopp liksom vägutbyggnad i Vidja kommer att försenas. Och det gäller 
även möjligheten att bygga ut fastigheter enligt planförslaget.  Å andra sidan kan vi ändå räkna med 
sådana förseningar eftersom etapp 1 har överklagats av enskilda sakägare.   
 
 

Bilda dig en egen uppfattning 

Mera information finns på: 
  
www.vidja.nu 
 
Huddinge kommun,  08-53536600 
www.huddinge.se     vidare till /bygga , bo och miljö/Planer och ny bebyggelse/Planering Huddinge 
 
Boverket, 0455-353000 
www.boverket.se och vidare till /bygga och förvalta/ PBL 
 
Länsstyrelsen i Stockholm län,  08-7854000 
www.länsstyrelsen.se och vidare till /Stockholm/Samhällsplanering och kulturmiljö/planfrågor 
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