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ÅBYTORPS VÄGFÖRENING

Angående Åbytorps Vägförening
Vägföreningen har en styrelse vilken ska arbeta för och ta tillvara
medlemmarnas intressen. I föreningens intressen ligger att sköta uppdraget på
ett för medlemmarna kostnadseffektivt sätt. Uppdraget består i att förvalta och
driva föreningens gator, gång- och cykelvägar samt grönytor såsom lekplatsen
på Lekstigen. Uppdraget har tillkommit och är reglerat enligt lag. Det är således
inget som föreningen varit medverkande till.
Styrelsen är sammansatt av 5 personer och 2 suppleanter och väljs av
medlemmarna på föreningens årsmöte.
Styrelsen har haft ett antal möten med kommunen, både med tjänstemän och
politiker. Detta gäller inte minst när kommunen sänkte det årliga bidraget med
77,6% 2018. Kommunen visar inte något intresse att ta över ansvaret för
Åbytorps vägförenings uppgifter.
Med anledning av detta så uppskattar styrelsen att medlemmarna engagerar sig.
Om kommunen nekar att ta över föreningens ansvar så uppstår en situation som
är svår att ge exakt svar på i skrivande stund. Undertecknad har sökt kontakt
med Länsstyrelsens jurist och med Lantmäteriet men blivit hänvisad till den 19
augusti. Om föreningen upphör kommer Länsstyrelsen att inrätta en
tvångsförvaltning vilket innebär att kostnaden för detta läggs ut direkt på
medlemmarna. Den typen av förvaltning kommer att bli kostsam och är
förmodligen inget alternativ för föreningen. Den mest kostnadseffektiva
modellen är den vi har idag, där styrelsemedlemmarna sköter allt.
Undertecknad återkommer med fakta i detta ärende efter den 19 augusti.
Det är bra om någon eldsjäl kan samla ihop namnunderskrifter och överlämna
det missnöje som finns hos medlemmarna till våra styrande politiker angående
driften av Åbytorps vägområde. Kostnader som kommunen inte vill ikläda sig.
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För den som vill läsa mer om samfällighetsföreningar så finns följande:
Länsstyrelsen: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/forening/samhalle-ochkultur/bostader/samfallighetsforeningar.html
Lantmäteriet: https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/
Villaägarna: https://www.villaagarna.se/samfalligheter/

Jag återkommer med besked efter den 19 augusti när jag pratat med
Länsstyrelsens jurist.

Åbytorps Vägförening
Hans Grandien
Sekreterare

Välkomna till korvgrillning på lekplatsen (Lekstigen)
lördagen den 24 augusti kl 13:00 där ni kan träffa
representanter från styrelsen. Politiker och tjänstemän
från kommunen är även inbjudna.

