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Till medlemmarna i 
Vidja Vägförening 
 
 

Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings årsmöte 
tisdagen den 31 mars 2015, klockan 19.00, 
i Folkets Hus Stora salen Sjödalstorget 1. 

 

 
 

Folkes-Folkets Hus i Huddinge 
Sjödalstorget 1 
141 47 HUDDINGE 

GPS Kordinater 
WGS84 
59°14'6.2"N 17°58'51.3"E  
WGS84 DDM 
59°14.103'N 17°58.854'E  
WGS84 decimal (lat, lon) 
59.235052, 17.980907  
RT90 
6570247, 1624185  
SWEREF99 TM 
6570028, 670055  

 
 

Väl mött i Folkets Hus Stora salen, 
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Dagordning  

 

1) Sammanträdet öppnas 
2) Godkännande av dagordning 
3) Fastställande av röstlängd 
4) Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
5) Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
6) Val av mötesordförande 
7) Val av mötessekreterare  
8) Genomgång av: 

a. Verksamhetsberättelse 
b. Balans och resultaträkning 
c. Revisorernas berättelse 

9) Fastställande av: 
a. Verksamhetsberättelse 
b. Balans och resultaträkning samt beslut om disposition av resultat 

10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
11) Fastställande av arvode till nästkommande verksamhetsårs styrelse, revisorer 

resp. valberedning 
12) Genomgång och beslut av verksamhetsplan med budget samt utdebitering för 

nästkommande verksamhetsår 
13) Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
14) Lägesrapport detaljplaner och gatukostnader 
15) Lägesrapport fiber 
16) Val av: 

a. 2 ledamöter på 2 år 
b. 3 suppleanter på 1 år 
c. Styrelseordförande 
d. 1 revisor på 2 år 
e. 1 revisorsuppleant på 2 år 
f. Valberedning 

17) Beslut om omedelbar justering av punkten 15 
18) Övriga frågor 
19) Fastställande av tid och plats för protokolljustering samt var  

protokollet därefter ska hållas tillgängligt för medlemmarna. 
20) Sammanträdet avslutas 
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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014 

Styrelsen har bestått av: 

Mikael Stålkrantz Ordförande 

Peter Björklund  Vice ordförande 

Jill Wennerlid Sekreterare 

Evelyn Windesjö Kassör 

Åke Hilden Ledamot 

Catarina Johansson Ledamot 

Angelika Hedlund  Ledamot 

Björn Norrlind  Suppleant  

Jonas Nordin Suppleant 

Benny Dahlström  Suppleant 

Anneli Brodd  Revisor 

Anette Klum Rube Revisor 

Gertrud Olsson Revisor suppleant  

Monika Smedberg Valberedning 

Martin Bergman Valberedning 

 

Möten/Sammanträden 

Under året har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden samt 2 arbetsmöten. 
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Detaljplaner 

Det som under året tagit mycket av styrelsens tid har varit arbetet med dp2 samt praktiska 
genomförandefrågor i dp1.  

I vidja etapp 1 påbörjades under juni 2014 arbetet med att bygga ut gator och VA-ledningar i området, 

ett arbete som beräknas vara klart hösten 2016. Styrelsen har varit mycket engagerad i praktiska 

genomförandefrågor för att i samråd med entreprenören finna så smidiga lösningar som möjligt 

framför allt för de närboende, bl.a. så upprättades ett etableringsavtal på stora ängen (majbraseängen) 

vid vidjavägen/hästhagsvägen. 

Förslag till detaljplan för Vidja etapp 2 var utställd i slutet av 2013. Därefter har Huddinge kommun 

under hela 2014, efter en sammanställning av synpunkter, försökt klara ut några frågetecken som 

kommit upp.  Dels har man gjort en utökad studie över dagvattenhantering inom området, dels har 

länsstyrelsen haft synpunkter på förslagets bestämmelser om strandskydd.  Kommunen har nu gjort 

smärre förändringar i förslaget till detaljplan och anser nu att dessa förändringar är tillräckliga och att 

de inte är så stora så att detaljplanen behöver ställas ut på nytt.   

Enligt kommunens planer kommer detaljplanen för Vidja etapp 2 att gå till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för godkännande i april 2015.   

 
 
 
 
 

Kommunikation 

Till detta möte har vi tack vare senaste stadgeändringen kunnat skicka 123 inbjudningar med e-post. 
Arbetet med hemsidan går aningen trögt då kunskapen inte riktigt finns, men sedan hösten har vi börjat 
hittat former även för det. Dock har information som annars skulle varit svårt att nå våra medlemmar 
med lagts ut vid ett flertal tillfällen. 
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Barmarksunderhåll väg 

Barmarksunderhållet har under året följt den uppsatta planen där dikning varit den främsta åtgärden då 
detta sparar vägkroppen betydligt.  

Vi har även under året sett oss tvingade att i korsningen Kattugglevägen - Ringsättravägen ändra 
dikesfödet då det tidigare flödet orsakade översvämningar på privat tomtmark. 

Vinterväghållning 

Det är ca.2,4 mil väg i Vidja som skall hållas farbar vintertid Vi äger 2 mil väg, men vi plogar 2.4 mil 
då ytterligare 0.4 mil (Vidjavägen) ingår i gemensamhetsanläggningen.. 
Lite om det avtal som reglerar snöröjningen i området: Det som initialt styr är hur mycket snö som 
fallit. Det är lite olika beroende på vilken typ av väg det gäller. Därefter finns en prioriteringsordning 
som även den är beroende på vilken typ av väg det gäller. 
Först plogas Vidjavägen till Helmerdalsvägen. Här är ju pulsådern till området. Utan ordentlig 
plogning kommer vi inte hem och bussen kommer inte fram. 
Sen plogas alla uppsamlingsvägar. Dessa är Helmerdalsvägen norr om Vidjavägen, Ringsättravägen, 
och Hästhagsvägen. 
Därefter plogas och sandas alla branta backar. Även vägar vid postlådeställningar prioriteras. 
Sist men inte minst snöröjs alla övriga vägar. 
Vinterväghållningen har under året hållit samma standard som tidigare år och även hållit sig inom de 
budgetramar som angavs. 

Vidjavägen 

Under hösten 2013 och våren 2014 förekom det diskussioner om ett delat kostnadsansvar för 
vidjavägen, detta förverkligades i samband med byggstarten av etapp 1 och innebär att Huddinge 
kommun bär en större del av kostnaderna för reparationerna på vägen 

  



VIDJA VÄGFÖRENING  

-  s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g 

 

VIDJA VÄGFÖRENING, Box 30, 123 21  FARSTA, www.vidja.nu 

 

Gemensamhetsanläggningar 

Underhåll har även utförts på gemensamhetsanläggningar i enlighet med verksamhetsplanen.  

Fixardagar 

Under försommaren gjordes ett försök att med en fixardag för att iordningsställa volleybollplanen vid 
ringsättrabadet. Denna resulterade i en så dålig närvaro att den ställdes in  

Under hösten gjordes även då ett försök till en fixardag. Även denna blev inställd på plats då 
deltagarantalet var minst sagt dåligt. 

Viltvård 

Under verksamhetsåret har vildsvinsangreppen minskat mot tidigare år, men inte uteblivit helt. Detta 
kan bero på ett ökat jakttryck från kringliggande jakträttsinnehavare. Vi har samarbetat med 
Stockholms viltvårdare i frågan då djuren rör sig mellan våra och Stockholms marker. 
Under året har vi haft ett trafikskadade rådjur. 

Övrigt 

Under året har vi i samarbete med Intresseföreningen genomfört två arrangemang. 
Valborgsfirande den 30/4, Midsommarfirande den 20/6. 
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Arvode till styrelse, revisorer resp. valberedning 

 

Styrelsen föreslår oförändrat arvode, 55680:‐ 
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Verksamhetsplan för år 2015 

 

 

 

Verksamhetsplanen och budgeten är under 2015 starkt kopplade till varandra och tillika föregående år 
en budget med minusresultat. Skälet till en budget i negativ riktning är att underhållsplanerna inte 
sträcker längre än en tvåårs planering och då bör kapitalet i föreningen inte vara överdimensionerat. 

För permanentbebodd fastighet med andelstal 1,0 innebär det 2700 kronor. Fritidsbebodd fastighet har 
andelstal 0,5 och en obebyggd fastighet andelstal 0,2.  

För vägnätet i Vidja inriktar sig åtgärdsplanen 2015 på att vägarna skall vara framkomliga och säkra 
med minsta möjliga åtgärder. Behovet av åtgärder påverkas av många svårbedömbara faktorer. 
Erfarenheten visar att en för stor neddragning av vägunderhållet kan leda till att känsliga vägsträckor 
snabbt blir helt ofarbara och därmed även kostsamma. Här är det framför allt väderleken som spelar in. 
Stora mängder nederbörd – både sommar och vinter- leder till stora kostnader för att hålla vägarna i 
rimligt skick. Föreningen måste också ha en buffert för andra akuta åtgärder som kan bli kostsamma. 

Övriga gemensamhetsanläggningar, bad- och båtplatser står för en mindre del av budgeten. Här 
förutser vi ett normalt underhåll med undantag av de dagvattenledningar som föreningen är delägare i 
där det kan behövas mer eller mindre kostsamma investeringar. 

Under året kommer även arbetsdag/städdag anordnas, den 25 april. 

Valborg och midsommar planeras även de att genomföras traditionsenligt 

 

 

Styrelsens förslag till utdebitering för 2015 

 

Styrelsen föreslår 2700 kronor för helbetalande fastighet 
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Budget 2015 

 

 

 

INTÄKTER (kronor) Budget 2015-01-01--12-31 INTÄKTER (kronor) Budget 2014-01-01--12-31

Medlemsavgifter 1 148 310 Medlemsavgifter 840 800

Vägavgifter, Stockholms 
stad 

Vägavgifter, Stockholms 
stad 

  

Vägavgifter, Vägverket 76 000 Vägavgifter, Vägverket   

Båtavgifter 41 100 Båtavgifter 42 000

SUMMA INTÄKTER 1 306 410 SUMMA INTÄKTER 882 800

KOSTNADER (kronor) Budget 2015-01-01--12-31 KOSTNADER (kronor) Budget 2014-01-01--12-31

Vintervägunderhåll 350 000 Vintervägunderhåll 300 000

Barmarksunderhåll 600 000 Barmarksunderhåll 500 000

Grönområde 10 000 Grönområde 10 000

Belysningskostnader 15 000 Belysningskostnader 20 000

Materialgården 5 000 Materialgården 5 000
Spridda 
gemensamhetsanläggningar 

100 000
Spridda 
gemensamhetsanläggningar 

135 000

Marinor 65 000 Marinor 65 000

Badplatser 50 000 Badplatser 20 000

Administration 155 000 Administration 155 734

SUMMA KOSTNADER 1 350 000 SUMMA KOSTNADER 1 210 734

2014 års resultat -279060  -327 934

Beräknat resultat 2015 -84 590   
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Motion om Stadgeändring 

 

Styrelsen föreslår en stadgeändring gällande § 12 underhålls och förnyelsefond 

Dagens skrivning är: 

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 10 000 kronor. 

Styrelsen föreslår att underhålls och förnyelsefonden avskaffas och därmed att § 12 stryks ur stadgan 
samt att de medel som avsatts övergår i löpande räkning 

 

Motivering. 

 

Då området är under detaljplanering anser inte styrelsen att behovet av en dylik fond längre fyller 
någon funktion och bör avskaffas, 
Fonderade medel bör i enlighet med detta överföras till löpande räkning 
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Motion om tillfällig stadgeändring i Vidja samfällighetsförening (Vägförening) 

 

Nuläge och bakgrund: 

§5 STYRELSE (säte, sammansättning) 
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Huddinge kommun. 
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och tre suppleanter. 

§6 STYRELSE (val) 
Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma. 
Mandattiden för ledamot är två år och suppleant ett år. 
Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på ett år. 
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv. 

Från början bestod styrelsen av 5 ledamöter och det första valet med val av två ledamöter på 
vardera ett år gjordes för att styrelsen efter det skulle väljas om med ungefär hälften av 
ledamöterna varje år. 

Efter att styrelsens sammansättning ändrades från 5 ledamöter till 7 ledamöter har 
mandatperioderna fördelats så att vartannat år har två mandatperioder om vardera två år valts 
och vartannat år har 5 mandatperioder om vardera två år valts. 

Detta medför en risk att stora delar av styrelsen avgår vid samma tillfälle då deras 
mandatperioder går ut. Detta kan i sin tur föra med sig att stor del av kompetensen och 
erfarenheten i styrelsen försvinner vid ett och samma tillfälle. 

 

Vi vill med anledning av ovan lämna in följande motion: 

Att Vidja Samfällighetsförening (Vägförening) tillfälligt ändrar stadgarna så att vi gör ett val 
(omval/nyval) på en av de 5 valbara ledamotsplatserna 2016 på endast ett år i stället för två år. 
På detta sätt blir fördelningen på valbara ledamöter med start nästa år, 3 respektive 4 
ledamöter vartannat år. 
Stadgan återgår efter genomförda val 2016 till den tidigare skrivningen. 

 

Motivering. 

Med denna temporära stadgeändring säkerställs så lång det är möjligt kontinuiteten i styrelsen 
och risken för kompetensbortfall minskar 
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Valberedningens förslag till årsmöte 2015-03-31 

 

MANDAT /STATUS NAMN   MANDATPERIOD 

LEDAMOT 

Kvarstår 1 år  Mikael Stålkrantz  2014-2015 

Kvarstår 1 år  Evelyn Windesjö  2014-2015 

Kvarstår 1 år  Peter Björklund  2014-2015 

Kvarstår 1 år  Catarina Johansson  2014-2015 

Kvarstår 1 år  Angelika Hedlund  2014-2015 

Nyval 2 år  Benny Dahlström  2015-2016 

Nyval 2 år  Mikael Måndal  2015-2016 

SUPPLEANT 

Omval 1 år  Jonas Nordin   2015 

Omval 1 år  Björn Norrlind  2015 

Nyval 1 år  Anette Blom   2015 

STYRELSEORDFÖRANDE 

Omval 1 år  Mikael Stålkrantz  2015 

REVISORER 

Kvarstår 1 år  Anneli Brodd  2014-2015 

Omval 2 år  Anette Klum Rube  2015-2016 

Revisorsuppleant 

Kvarstår 1 år  Gertrud Olsson  2014-2015 

Nyval 2 år  Vakant   2015-2016 

Valberedning 

Omval 1 år  Monikka Smedberg  2015 

Omval 1 år  Martin Bergman  2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valberedningen 2014 

Martin Bergman Monikka Smedberg 
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