Föreningsbrev Brytsbo Vägsamfällighet – Våren 2019
Hej! Styrelsen för Brytsbo Vägsamfällighet vill informera om senaste nytt och årets vägstämma.

Vägstämma
Årets vägstämma hålls hos familjen Svensson / Nithagen på Skogsgläntan, måndagen den 8e juli kl
18.00. På vägstämman redovisar vi förra årets verksamhet, föreningens ekonomi, underhållsplanerna
för innevarande år och vi håller fyllnadsval. Vi önskar även en fördjupad diskussion och beslut kring IPOnly’s fiberdragning. Men hänvisning till frågans vikt ber vi om god uppslutning till stämman för väl
grundade och representativa beslut. Kallelsen till vägstämman anslås på anslagstavlorna i Hålviken /
Viddviken samt via e-post och SMS. Alla dokument och stämmoprotokollet kan laddas ner från

www.gothe.se/brytsbo. Välkomna!

IP-Only och Fiberdragning i Viddviken / Hålviken
Under hösten, vintern och våren har styrelsen samverkat med IP-Only, övriga lokala vägsamfälligheter
kring Arkösund och med kommunalrådet Karin Jonsson. Styrelsens arbete har inriktats på att klargöra
lagar och regler, förtydliga ansvar, samt att minimera risker och påverkan från fiberförläggningen på
framtida effektiv förvaltning av föreningens vägar. Brytsbo VSF är, enligt vägförordningen, väghållare
med beslutanderätt över vägområdet. Fiberdragning i vägområdet måste regleras genom ett
markupplåtelseavtal mellan Brytsbo Vsf och IP-Only.
Tidsplanerna för IP-Onlys fiberprojekt har vid samtliga samverkansmöten uppdaterats och flyttats
framåt. Under hösten informerades vi att projekteringen var i sitt slutskede och att byggstart skulle
ske under vintern. Fastigheter skulle anslutnas under försommaren. Informationen från vårt senaste
möte är att markavtal fortfarande förhandlas. Inget datum har angetts när konkret avtalsförslag kan
presenteras för Brytsbo Vsf.

Styrelsen har under samtliga samverkansmöten informerat IP-Only om krav i markavtalet avseende
bl.a. fiberns förläggningsdjup, återställning av vägen, slutbesiktning, samt ansvarsfrågor kring
skada på fibern vid vägunderhåll. Styrelsen är speciellt oroad av IP-Onlys inställning kring
förläggnings- och ansvarsfrågor. IP-Only informerar att kablarnas förläggningsdjup följer Robust
Fibers rekommendationer på 45 cm i vägkant och 55 cm under dikesbotten där kanalisationen
korsar ett dike. men de kan ligga både grundare och djupare. IP-Only tar inget ansvar för att
kablarna är förlagda på ett visst förläggningsdjup och friskriver sig från allt ansvar för eventuella
skador som uppkommer på grund av detta. Kostnader som uppstår i samband med skador på
ledning debiteras den som har utfört arbetet inklusive eventuellt skadestånd. Vi har exempel från
vår entreprenör som ålagts skadestånd av IP-Only för kabelbrott vid vägunderhåll i
storleksordningen 45.000 kr, dvs. ett års sammanlagda vägavgifter.
Vid årets vägstämma kommer styrelsen att önska ett beslut från samfälligheten om vi avser att gå
vidare och teckna att markupplåtelseavtal med IP-Only. Det är styrelsens samsyn att ett beslut i
Vägsamfälligheten kan förenklas till en grundläggande prioriteringsfråga.
•
•

Avser vi att prioritera fiberdragning och acceptera risk för begränsningar i vägunderhåll och
ökade vägkostnader.
Eller, avser vi att prioritera vår väghållning och därmed avvisa fiberdragning i vägområdet.

Vi önskar en god uppslutning till vägstämman för att ta detta inriktningsbeslut. Om stämman beslutar
att prioritera fiberinstallation kommer styrelsen att vid ett senare datum kalla till en extra vägstämma
för att fatta beslut om det slutgiltiga markupplåtelseavtalet mellan Brytsbo Vsf och IP-Only. Ni hittar
mer information på IP-Only’s och Robust Fibers hemsidor. Fortsätt att kontakta styrelsen kring era
frågor och synpunkter.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och stabil. Vi har tillgångar på totalt 232 733 kr. Fonderna på samtliga
sektioner når nivån på ett års underhållskostnader. Vår goda ekonomi medger att vi fortsätter att
sänka vägavgifterna. Se sammanfattning av årets utfall och budget för kommande år nedan.
Budget 2019/2020

Utfall 2018/2019

Vägavgifter

45 000 kr

60 000 kr

Administration

15 360 kr

15 670 kr

Statligt och kommunalt driftbidrag

31 666 kr

32 926 kr

Vägtrummor

10 000 kr

16 068 kr

Grus, vägsalt, dammbindning, hyvling

40 000 kr

45 370 kr

Vägrensslåtter, buskröjning och dikesrensning

10 000 kr

8 344 kr

Snöstakar, snöröjning och sandning

20 000 kr

20 671 kr

0 kr

0 kr

15 000 kr

17 260 kr

-2 974 kr

883 kr

Intäkter

Kostnader

Övrigt
Administration
Utfall

Hastigheten på våra vägar
Hastigheten på våra vägar är begränsad till 30 km/h. Vägarnas mycket goda standard inbjuder dock till
högre hastighet. Trots våra uppmaningar håller bilarna ofta för hög hastighet vilket leder till risker för
fotgängare, cyklande och lekande barn samt buller och damm för fastigheter nära vägen. Vi ber att alla
trafikanter respekterar gällande hastighetsbegränsningar och uppmana hantverkare och gäster att
göra detsamma!

Angående tunga transporter på vägen
Vägens bärighet varierar kraftigt under året. Det är den enskildes ansvar att bedöma om vägen har
bärighet för planerade transporter och att återställa skador på vägen. Kontakta gärna er transportör
och be om ett lättare fordon. Kontakta styrelsen via email eller telefon om ni planerar tyngre
transporter på föreningens vägar så informerar vi om de regler och ansvar som gäller kring besiktning
och återställande av vägskador.

Brytsbo Vsf Styrelse
Under verksamhetsåret 2018/2019 har styrelsen bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

Ordförande Mats Göthe. Vald till 2019.
Kassör Maria Svensson. Vald till 2020.
Sekreterare Tanja Johansson. Vald till 2019.
Ledamot Magnus Caldemar. Vald till 2020.
Ledamot Kajsa Liljegren. Vald till 2019.
Suppleant Göran Carlsson. Vald till 2019.
Suppleant Ida Svensson. Vald till 2019.

Kontakta styrelsen på vår e-post brytsbo.vsf@gmail.com
Vi ses på vägstämman! Vi ses på vägen!
Med vänlig hälsning, Brytsbo Vsf Styrelse

