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Smarta 
energilösningar 
för en ljusare framtid
Vi på Vattenfall Services hjälper enskilda väghållare, 
samfälligheter, byalag och andra föreningar med 
smarta, säkra och miljövänliga installationer för 
utomhusbelysning, solceller och laddstolpar.

Idag är tekniken för belysning, fordonsladdning och 
solceller välutvecklad med lång livslängd som ger trygghet, 
säkerhet och en mindre miljöpåverkan. Dessutom ger 
dessa installationer besparingar, ofta redan från dag ett.

Ett exempel är LED-belysning med intelligenta 
styr funktioner som ger trygghet och sänker 
energiförbrukningen upp mot 80 procent. 

Med solceller finns möjlighet att vara självförsörjande 
på el. Elen som produceras kan användas i byggnader, 
till belysningen och i laddstolparna – eller säljas. 

Även laddstolpar och uttag för elfordon kan bli ett 
helt självfinansierande system, eftersom du själv 
kan bestämma kWh-priset.

Vi finns nära dig!
Vi arbetar över hela Sverige. I vårt åtagande ingår 
exempelvis platsbesök, kostnadsberäkningar, 
förslag på utrustning och placering, inköp, installation 
och driftsättning, upprättande av viktiga dokument 
och ansökningar, garantier för produkter och 
installation, service och löpande underhåll.

Vill du veta mer?
Kontakta då oss för mer information, kostnadsfri konsultation 
eller offert på: www.vattenfall.se/energismartforening 
eller via e-post: smartenergi@vattenfall.com

Laddstolpar/-uttag/-boxar• 

Parkeringsbelysning• 

Park- och effektbelysning• 

Fasadbelysning • 

Gång- och vägbelysning• 

Undermätning/IMD för el • 

Löpande drift och underhåll• 

Service på anmodan• 

Du väljer – vi skräddarsyr
Vi erbjuder flexibla lösningar som kan 
installeras snabbt och underhållas på ett 
enkelt sätt. Eftersom vi är leverantörs-
oberoende utgår vi från de bästa 
lösningarna med hänsyn tagen till 
just din situation och budget.

  Solceller • Laddstolpar • Utomhusbelysning  

Vi hjälper dig med val av beläggning utifrån dina önskningar och förutsättningar. 
Tillsammans kan vi hitta den mest kostnadseffektiva lösningen. Vi erbjuder flera 
olika typer av beläggning såsom indränkt makadam, ytbehandling eller fräsning. 

Vi erbjuder även snabelbil för att laga små skador.
 
Kontakta Stefan Hane/Maja Hjeltman 0706-90 53 72, maja.hjeltman@peabasfalt.se, 
för mer information och kostnadsfri offert.

Har din väg fått frostskador, potthål,  
blivit spårig av tung trafik eller har 
bara slitits med åren?

peabasfalt.se
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INNEHÅLL

Förbundsstämma med utmärkta före-
läsningar, deltagande av många enga-
gerade enskilda väghållare och luftiga 

och fina lokaler gjorde stämmodagen i slutet 
av oktober till en mycket lyckad tillställning! 

Med stämmans beslut om oförändrad 
medlemsavgift fick styrelsen förnyat för-
troende att fortsätta utveckla REV. Stäm-
modeltagarna fick ett smakprov på nästa 
stora satsning som förbundet lanserar 
våren 2022; ett uppslagsverk på nätet med 
information och beskrivningar, filmer och 
mallar, allt enkelt nåbart för alla medlem-
mar och endast för medlemmar – REV:s 
Vägopedia! Uppdateringen av REV:s ut-
märkta EVA-REV blir alltså en rent di-
gital utgåva. Förutom ett nytt namn så 
möjliggör formatet en rejäl breddning och 
utveckling av innehållet. För er som inte 
hade möjlighet att delta på förbundsstäm-
man ges på sidorna 12-21 fylliga reportage 
från hela dagens aktiviteter. 

Gnissel i hanteringen av
statsbidraget 

På sistone har förbundets ledning fått 
illavarslande signaler om neddragning-
ar av antalet utredare inom Trafikverket 
som hanterar statsbidraget. Därtill har vi 
i många fall tyvärr sett exempel på en at-
titydförändring hos handläggarna där den 
tidigare så högt hållna principen om att 

hjälpa den enskilda väghållningen till en 
väl fungerande infrastruktur i hela landet 
fått stryka på foten för en mer formalis-
tisk hantering, som ibland till och med 
upplevs gränsa till det ogina. Vad gäller 
det sistnämnda har vi inlett en dialog 
med ansvariga inom Trafikverket och vi 
hoppas att vi härigenom ska kunna nå 
fram till samsyn kring hur den enskilda 
väghållaren bör bemötas av verket.  

Riksförbundet ser stora risker med färre 
utredare som kan biträda den enskilda 
väghållningen i statsbidragsfrågorna. 
Neddragningen kommer till exempel att 
medföra svårigheter att få ut anslagna 
medel till alla de angelägna trumbyten 
och bärighetshöjande åtgärder som det 
enskilda vägnätet är i behov av. I skri-
vande stund (mitten av november) är 
närmare 35 miljoner kronor av årets 
anslag för särskild drift ännu inte utlag-
da på projekt. Med färre utredare inom 
Trafikverket blir det ännu svårare för sta-
ten att ge den enskilda väghållningen det 
stöd som faktiskt krävs för en fungeran-
de infrastruktur! REV kommer arbeta 
aktivt med denna fråga under 2022. 

Med önskan om en God Jul och 
avkopplande helger!
 

Uno Jakobsson
Ordförande
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Mark- och miljödomstolen 
gav klartecken till vägbom 
längs skogsbilväg
En medlem klandrade (överklagade) föreningsstämmans beslut 
om att sätta upp en vägbom längs en skogsbilväg för att hindra 
obehöriga från att trafikera vägen. Domstolen ogillade dock 
överklagandet.

Föreningen förvaltade sedan 1961 en skogsbilväg. För att 
hindra obehörig trafik på vägen beslutade föreningsstäm-
man att låta sätta upp en bom. Varje medlem kvitterade ut 
en nyckel till bommen. En medlem var av olika skäl inte 
nöjd med beslutet och klandrade detsamma. 

Mark- och miljödomstolen* slår fast att vägsamfällighet-
en som väghållare har rätt att ta beslut om väghållningen 
och däri kan ingå att besluta om vägbom som innebär att 
obehöriga inte ska kunna trafikera vägen med motorfordon. 
Det bakomliggande myndighetsbeslutet (utlåtandet) över 
vägen innehåller enligt domstolen ingen bestämmelse som 
hindrar vägsamfälligheten att sätta upp vägbom under 
förutsättning att samtliga delägare/medlemmar har åtkomst 
till vägen. Domstolen avslutar med att den olägenhet det 
kan innebära för delägare att behöva låsa upp vägbommen 
för transporter inte kan anses kränka enskild medlems rätt 
och inte heller anses strida mot bestämmelser i lagen om 
förvaltning av samfälligheter.

*Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, 
2021-11-02, mål nr F 1313-21

Ett bolag som inte deltog i gemensamhetsanläggningen 
dvs inte var medlem i samfällighetsföreningen tvingades 
efter att föreningen begärt särskild handräckning av 
Kronofogden ta bort en vägtrumma som bolaget lagt 

i vägområdet. 

Upprinnelsen till bolagets agerande var som följer. Bolaget 
som i sin verksamhet nyttjar vägen trots att föreningen inte 
givit sitt medgivande till det lade, i samband med att för-
eningen inom ramen för vägunderhåll tagit upp ett schakt 
tvärs över vägen för att byta en vägtrumma, dit en egen 
trumma och fyllde igen schaktet. Föreningen irriterade sig 
på detta då trumman var av annan dimension/längd 
jämfört med den tidigare vilket tillsammans med utfyllnaden 
på platsen utökade vägområdet på ett sannolikt otillåtet sätt 
jämfört med de tidigare befintliga förhållandena. Till detta 
lade föreningen det självklara att ingen vare sig en icke- eller 

TVINGADES TA BORT
VÄGTRUMMA

ens en medlem kan ta sig rätt i vägområdet och placera ut egna 
vägtrummor utan det är en sak för föreningen att besluta om. 
Dessutom ville föreningen inte ha annans, i detta fall bolagets, 
vägtrumma förlagd i vägområdet.

Kronofogden uttalade att bolaget inte hade rätt att utan med-
givande förlägga en vägtrumma i vägområdet varför bolaget 
förpliktades att ta bort vägtrumman*. 

*Kronofogden utslag 2021-10-08,
mål nr 01-804604-21

Vid föreningsstämman delade ordföranden upp 
röstningen om styrelsens ansvarsfrihet på le-
damöterna var för sig, vilket innebär att den 

ledamot som var föremål för röstningen om ansvarsfri-
het inte röstade på sig själv men de andra ledamöterna 
tilläts rösta. En medlem klandrade (överklagade) denna 
hantering vid mark- och miljödomstolen och hävdade 
att enligt stadgarna och kallelsen till stämman skulle 
frågan om ansvarsfrihet ha avgjorts för styrelsen som 
kollektiv och inte för var och en för sig. 

Domstolen uttalade att frågan om ansvarsfrihet som ut-
gångspunkt har att prövas, och vägras i förekommande 
fall, individuellt för varje styrelseledamot. En annan sak 
är enligt domstolen att det torde vara möjligt att fatta ett 
allmänt hållet beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, som 
då omfattar samtliga styrelseledamöter. 

Föreningens stadgar säger att ett ärende på stämman ska 
vara ansvarsfrihet för styrelsen. Det har också angetts som 
en punkt på dagordningen för stämman. Enligt domsto-
lens mening hindrar inte detta att frågan om ansvarsfrihet 
behandlas för styrelseledamöterna individuellt, styrelsen 
utgörs ju av de enskilda ledamöterna. 

Domstolen slår vidare fast att styrelseledamot inte äger 
rätt att delta i omröstningen om sin egen ansvarsfrihet 
(36 § SFL). Däremot kan styrelseledamot enligt dom-
stolen inte anses ha något mot föreningen stridande in-
tresse vad avser annan enskild ledamots ansvarsfrihet. En 
styrelseledamots röst i fråga om annan styrelseledamots 
ansvarsfrihet är således giltig. Domstolen lämnade därför 
medlemmens klander utan bifall*.

*Vänersborgs tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen, 2021-11-03 
Mål nr 2575-19

RÖSTA PÅ 
STYRELSEN I 
KLUMP
eller var och en för 
sig?

Den 15 april 2020 började en tidsbegränsad lag att 
gälla som syftade till att underlätta genomförandet av 

föreningsstämmor i samband med covid- 19.

Av den tillfälliga lagen framgår för vad avser samfällighetsföreningar att 
oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsfören-
ing inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda 
fler än en medlem.

Detta har inneburit att många samfällighetsföreningar har kunnat 
genomföra föreningsstämmor på ett tryggt och säkert sätt eftersom 
antalet deltagare har kunnat minimeras. Därtill har medlemmar som 
kanske inte annars hade kunnat närvara getts möjlighet att utöva sin 
rösträtt.

Nu har det dock beslutats att den tillfälliga lagen inte har förlängts varför 
samfällighetsföreningar från och med årsskiftet åter har att förhålla sig 
till det som framgår av lag och stadgar avseende antalet medlemmar 
som ett ombud kan företräda. 

Det är mot denna bakgrund av stor vikt att styrelser i samfällighetsför-
eningar beaktar att ett ombud ej får företräda fler än en röst om inget 
annat framgår av stadgarna. 

DEN TILLFÄLLIGA STÄMMOLAGEN 

FÖRLÄNGS EJ!
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Hur går vi tillväga för att göra en 
skadeanmälan?
Ni kontaktar REV:s kansli, telefon 08-20 27 50 
eller kansliet@revriks.se.

Skadeblanketter att fylla i finns på REV:s hemsida. 
Ifylld blankett skickas/mejlas till REV, som vidare-
befordrar anmälan till Länsförsäkringar Stockholms 
handläggare.

ANSVARSFÖRSÄKRINGEN

Detta är viktigt att tänka på ur an-
svarssynpunkt.
Om ni får skadeståndskrav för en skada ska ni 
inte lämna utfästelse eller garantier för ersättning 
till skadelidande. Gör i stället en skadeanmälan, se 
ovan. LF Stockholm utreder därefter skadestånds-
frågan, förhandlar med den skadelidande, svarar för 
eventuella rättegångskostnader och betalar skade-
stånd om sådant bedöms skall utgå.

Blir föreningen ansvarig om träd på 
föreningens förvaltade område faller 
på annans hus/egendom?
Ansvar inträder endast om föreningen är skade-
ståndsskyldig enligt skadeståndslagen. Det krävs 
då att föreningen ha varit vållande till skadan. Det 
räcker inte med att ett träd faller ner utan orsaken 
måste utredas, exempelvis att trädet hade rutten 
stam och föreningen inte hade undersökt detta eller 
låtit bli att åtgärda när detta objektivt hade krävts.

Vad gäller om någon halkar på vår 
enskilda väg?
Ansvar inträder endast om föreningen är skade-
ståndsskyldig enligt skadeståndslagen. Det krävs då 
att föreningen har varit vållande till skadan.
Vi utreder detta genom er ansvarsförsäkring om 
skadeståndsanspråket är högre än självrisken, som 
är 20% av ett prisbasbelopp.

Försäkringen för REV:s medlemmar är särskilt framtagen och anpassad för enskild väghållning, som 
bedrivs i föreningsform. Sedan många år tillbaka är det Länsförsäkringar Stockholm som är förbun-
dets försäkringsgivare. I det följande beskriver Länsförsäkringar själva vad som förväntas av er när 
det inträffar en skada, därtill ges svar på vanliga frågor om försäkringens omfattning i några avseen-
den. 

REV:S
MEDLEMSFÖRSÄKRING
I LF STOCKHOLM

Flera av våra 
beläggningsåtgärder 
är bidragsgrundande - 
kontakta oss 
så berättar vi mer!

Det är inte nödvändigt att anlita ett av de största anlägg-
ningsföretagen i Sverige för att sköta era samfällighets-
vägar. Men vi vågar påstå att det är klokt. Särskilt om du är 
ute efter en kostnads- och miljöeffektiv lösning som du kan 
lita på. Genom tankbeläggning kan vi snabbt och enkelt 
återställa vägar och gator som är slitna. 

Hos oss väntar våra duktiga specialister, redo att stötta dig 
med teknisk kunskap och bästa lösning efter dina behov och 
förutsättningar. Hela vägen fram till ett lyckat slutresultat.

På Skanska erbjuder vi:

•  Ytbehandling på tidigare belagda vägar (Y1B)

•  Försegling – föryngringsbeläggning

•  Förstärknings- och justeringsbeläggning (IM)

•  Förstärknings- och justeringsbeläggning med en extra  
 ytbehandling. Perfekt för enskilda vägar. (IMT)

•  Djupfräs – vid bärighetsproblem har vi lösningen för att  
 förstärka belagda vägar och grusvägar.

Kontakta oss på Tankbeläggningar om du vill veta mer:

Tankbeläggning - kostnadseffektiv 
lösning för er samfällighet

Karin Rundgren

karin.rundgren@skanska.se

010-448 78 02

Erik Hassellund

erik.hassellund@skanska.se

010-448 46 62

Välkommen till Skanska!
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Vad händer om en av föreningen 
anlitad entreprenör skadar någons 
egendom vid arbete åt föreningen på 
föreningens väg eller på föreningens 
förvaltade grönområde?
Ansvar inträder endast om föreningen är skade-
ståndsskyldig enligt skadeståndslagen och anses 
ansvarig för entreprenörens arbete i förhållande till 
tredjeman. Det krävs då att föreningen anses ha an-
svar för entreprenörens vårdslöshet och att denne 
anses ha varit vållande till skadan. Vi utreder detta 
genom er ansvarsförsäkring om skadeståndsanspråket 
överstiger självrisken om 20% av ett prisbasbelopp. 

Omfattar försäkringen också ett skydd för styrelsen?
Ja, det finns en särskild ansvarsförsäkring, högsta er-
sättning per år 2 000 000 kr.

Försäkringen gäller inom Norden och omfattar bara 
skada som orsakats efter begynnelsedagen.

Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet för 
ren förmögenhetsskada som styrelse kan bli ansvarig 
för enligt till exempel lagen om ekonomiska för-
eningar. Med ren förmögenhetsskada menas eko-
nomisk skada som uppkommer utan att det finns 
något samband med en person- eller sakskada.

EGENDOMSFÖRSÄKRINGEN

När behöver en förening teckna till-
läggsförsäkring?
För egendom som inte omfattas, eller där ersätt-
ningen är begränsad till ett viss högsta belopp och 
den enskilda föreningens egendom är värd mer. Se 
vidare i gällande produktblad som finns på REV:s 
hemsida om vad som omfattas och med vilka be-
lopp ersättning kan lämnas.

Hur gäller försäkringen?
För skada på egendom som tillhör föreningen, 
till exempel byggnad, markanläggning inklusive 
vägskyltar och vägbom ersätter försäkringen för 
skador orsakade av exempelvis brand, explosion, 
åsknedslag, storm, jordskred, jordskalv, snötryck, 
inbrott och skadegörelse. Skador under självrisken 
ersätts inte. Självrisken är i de allra flesta fall 20% av 
ett prisbasbelopp, vissa skadehändelser gäller med 
särskild självrisk som kan vara högre. Se villkor för 
komplett information. 

Träd faller och skadar föreningens 
egendom, hur gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för skada orsakad av storm, 
minst 21 meter per sekund, på byggnad och egen-
dom däri.

Föreningen har en brygga, för vilka 
skadehändelser gäller försäkringen?
Vid brand och skadegörelse gäller försäkringen, ej 
skador på grund av sjöhävning eller isskruvning.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN

Krävs speciella skyddskläder för att 
olycksfallsförsäkring ska gälla vid 
utförande av arbete i vägföreningens 
regi?
Nej, enligt försäkringsvillkoren krävs inga speciel-
la skyddskläder vid utförande av arbete. Däremot 
är vår inställning att lagstadgade krav (exempelvis 
använda hjälm vid mopedkörning) ska följas och re-
kommendationen är att använda skyddskläder vid 
arbeten för att begränsa skadans omfattning och i 
bästa fall förhindra att skador inträffar.

Observera att försäkringen endast omfattar olycks-
fall vid ideellt arbete i föreningens regi för medlem, 
make/maka, sambo och barn samt föräldrar till 
medlem.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRINGEN

Försäkringen ersätter utrednings- och advokatkost-
nader vid tvister som kan prövas av allmän dom-
stol. Det är den advokat som föreningen anlitar 
som anmäler tvisten till REV:s kansli, varpå LF 
Stockholm bedömer om försäkringen kan tas i an-
språk för ärendet eller inte.
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– Vår nya tjänst lanseras i februari nästa år, berättade 
REV:s kanslichef Anders Lundell. Den ersätter EVA 
REV-handboken och innehåller text och filmer. Online-
tjänsten är gratis och tillgänglig bara för våra medlem-
mar. 

– Det lät väl spännande, sade REV:s ordförande Uno 
Jakobsson och hälsade sedan alla varmt välkomna till 
förbundsstämman i 7A:s konferenslokaler i Stockholm. 
Uno fortsatte:  

– I november för tio år sen var vi 10 000 medlemmar, 
i dag är vi 12 900. Det betyder att vi har fått nästan en 
ny medlem varje dag. Fantastiskt roligt. Vår verksamhet 
finansieras helt av er medlemmar och ni ska känna att ni 
får valuta för era pengar genom REV:s kunskaper och 
service. Plus förstås en låg medlemsavgift som styrelsen 
föreslår ska vara oförändrad till kommande år, avslutade 
Uno. 

Efter de orden var det dags för Uno att presentera REV:s 
expertpanel med honom själv som moderator: vägingen-
jören Bengt Johansson, lantmätaren Therese Svedberg 
och advokaterna Håkan Weberyd och Karin Hammar-
lund.

Expertpanelen svarade på frågor som skickats in i förväg 
men även på spontana följdfrågor från deltagarna. Här 
följer ett axplock: 

Kan en styrelse bestämma om utbyte av väg-
trummor som fungerar dåligt?
– Ja, styrelsen kan bestämma om utbyte av vägtrummor, 
eftersom de har ansvar för att vägen ska fungera. 

Hur gör styrelsen med träd som riskerar att 
ställa till problem på vägen?
– Så kallade riskträd som står inom föreningens röj-
ningsområde får tas ner, men träden tillhör markägaren. 
Det är viktigt att läsa vad som står i föreningens anlägg-
ningsbeslut från Lantmäteriet vad föreningen får och 
kan göra. Träd utanför röjningsområdet är markägarens 
ansvar. Vägrar markägaren ta ner dem får föreningen 
nöja sig med att påtala risken med träd som kan falla 
ner över vägbanan och ställa till problem för människor 
och trafik.  

Nedräkningen kan börja: 5, 4, 3, 2, 1, 0 – och så är 2021 
års förbundsstämma i gång med en kort filmpresentation av 
REV:s nya onlinetjänst Vägopedia.

FÖRBUNDSSTÄMMA
MED EXPERTPANEL

Text och foto: Barbro Zetterberg

Uno Jakobsson hälsar välkommen. 

Kan en förening ställa krav på dimensionen 
på sidotrummor vid infarten till en fastighet? 
– Ja, föreningen har rätt att ställa krav på en minsta di-
mension på en vägtrumma.

En förening förvaltar grönområden med vandringle-
der där det finns breda diken. För att ta sig över dike-
na är trädstammar utlagda. Vem blir ansvarig om det 
till exempel händer en halkolycka när någon ska ta sig 
över diket?
– Föreningen är ansvarig för olyckor inom grönområdet. 
Det är lämpligt att föreningen lägger upp en skötselplan 
för området där spångar över diken kan ingå, en bättre 
och säkrare lösning än trädstammar. Ett tips från expert-

panelen är att sätta upp en halkvarningsskylt och lägga 
hönsnät över spångarna för att undvika olyckor. Men är 
olyckan ändå framme är föreningen ansvarig. Då är det 
bra att veta att det finns en ansvarsförsäkring som ingår i 
medlemsförsäkringen. Ett avslutande tips från expert-
panelen var att det går att ompröva vad ett grönområde 
ska innefatta, 
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Så kan det nog vara, men juridiska frågor och sunt 
förnuft kryddade med humor präglade i alla fall 
Håkans föreläsning. Bulletinens reporter dyker 
ner i några vanliga föreningsrättliga frågor.

Medlemskommunikation – vad gäller?
Här tog Håkan bland annat upp att styrelsen inte behö-
ver lämna ut handlingar till medlemmar som exempelvis 
styrelseprotokoll, avtal och verifikationer. Däremot har 
revisorerna rätt att ta del av alla handlingar som finns. 
Frågor på föreningsstämman ska besvaras muntligt. Hå-
kan varnade för att det inte är okej att skriva in i proto-
kollet att styrelsen inte svarar på frågor på föreningsstäm-
man som en förening gjorde. Det beslutet överklagades 
till domstol och blev underkänt. 

Ha koll på debiteringslängden! 
Debiteringslängden kräver ett särskilt kapitel och 
innehåller många ”måsten”, berättade Håkan. Den ska 
• vara summerad
• innehålla medlemmens namn och belopp att betala 
• innehålla sista betalningsdag som exempelvis den 30 

juni 2021
• vara framlagd på stämman, vilket ska stå i proto-

kollet.   

Sedan finns det några ”bör” att tänka på som medlem-
mens adress och andelstal. 

– Det är bara de andelstal som finns registrerade hos 
Lantmäteriet som är giltiga vid en utdebitering, sade Håkan. 
Har ni ändrat andelstalen, se till att anmäla dem till 
Lantmäteriet för annars är det kört om någon överklagar 
debiteringslängden. 

– Lägg inte ut debiteringslängden på er hemsida, var-
nade Håkan. Då kan ni bryta mot dataskyddslagen och 
skyddet av personuppgifter. Ska ni lägga ut den, se till 
att ni har en medlemssida som bara medlemmarna kan 
logga in på. 

– Om en medlem vägrar betala vägavgiften, vad kan för-
eningen göra? sade Håkan och svarade själv på frågan: 
Gå till Kronofogden.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Här var budskapet att ansvarsfriheten inte är till för att 
”knäppa styrelsen på näsan”. Nej, den möjligheten är 
bara till för allvarliga fel som en styrelse kan ha gjort. 

– Egentligen ska frågan om ansvarsfrihet inte tas i klump 
för hela styrelsen på stämman som många gånger sker, 
sade Håkan. I stället ska frågan om ansvarsfrihet röstas 
för varje styrelsemedlem för sig. Då kan ju alla de i styrelsen 
som inte är föremål för egen omröstning också rösta, varpå 
styrkeförhållandena vid omröstningssituationen blir en 
helt annan än om omröstning sker för hela styrelsen på 
en gång då hela styrelsen blir jävig vid omröstningen. 

Håkan varnade för att fatta stämmobeslut under 
punkten övriga frågor. Sådana beslut är inte giltiga. 
Han berättade också att det bara är beslut som kan 
klandras, det vill säga överklagas. Men då ska det 
också vara tydligt utskrivet i stämmoprotokollet att det 
är ett beslut, betonade han. Om styrelsen i stället väljer 
att skriva i protokollet att den aktuella frågan handlar 
om ren information, kan det vara ett sätt att undvika att 
något överklagas, tipsade han. Och det är bra att veta att 
det alltid är den som överklagar som har bevisbördan, 
tillade Håkan.  

Några allvarsord från Håkan får avsluta hans föreläsning: 

– Läs och följ föreningens anläggningsbeslut!
– Se upp med jäv! 

FÖRENINGSRÄTT GER UTMANINGAR
Det blev en fartfylld föreläsning när det var dags för advokat Håkan Weberyd att inta podiet och ge en lek-
tion i föreningsrätt. Han började med att citera en av sina juridiklärare som brukade säga att juridik och 
sunt förnuft inte hänger ihop. 

FÖRBUNDSSTÄMMA

Några allvarsord från Håkan får avsluta hans föreläsning 
– Läs och följ föreningens anläggningsbeslut!
– Se upp med jäv! 

Foto: Barbro Zetterberg

Text: Barbro Zetterberg
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Therese definierade först vad en gemensam-
hetsanläggning är, nämligen en anläggning 
som ägs och förvaltas av flera fastigheter ihop. 
I anläggningsbeslutet från Lantmäteriet finns 

uppgifter som exempelvis ändamålet med anläggningen, 
läge, storlek, fastigheter som ingår och eventuella rättig-
heter att röja utanför väganläggningen. Therese passade 
på att tipsa om Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet där 
det finns uppgifter om en fastighet. Här finns också 
uppgifter om fastigheten ingår i en gemensamhetsan-
läggning. 

Rätt att röja inom vägområdet – kolla 
anläggningsbeslutet
En återkommande fråga är vilket vägområde en fören-
ing kan disponera för att kunna röja intill vägen. Therese 
berättade att vägområdet ofta ser olika ut på olika delar 
av vägsträckan och att det är viktigt att kolla i anlägg-
ningsbeslutet vad som gäller. Står det inte något om röj-
ningsrätt får föreningen inte heller röja. Om föreningen 
har rätt att röja inom sitt vägområde ska fastighetsägaren 
underrättas. Den växtlighet som tas bort tillhör fastig-
hetsägaren. I ett villaområde har föreningen i princip 
ingen röjningsrätt om det inte finns synnerliga skäl. 

Lys upp parkeringar och gator  
med effektiv och klimatsmart LED
En LED-lampa av hög kvalitet håller flera gånger längre jämfört  
med traditionella utomhuslyktor och kräver i princip inget  
underhåll. Viktigt att tänka på när man planerar  
investeringar och räknar på återbetalningstiden.

Spara pengar och el samtidigt  
som du är snäll mot miljön
Där det sitter konventionella lampor av kvicksilver,  
natrium och halogen går det att installera LED.  
Och vips så har energi- och underhållskostnader  
minskat och samtidigt CO2-utsläppet tack vare den  
lägre energiför brukningen. Vi byter bara ut mot  

lampor av hög kvalitet, Cassiopeia LED,  
145 I/Watt, brinntid 55 000 timmar  
(hela 12 år) och 5 års garanti.

Ring så får vi resonera fram en bra lösning!

Miljöbelysning Sweden AB
Stockholm 08-120 039 80  |  Göteborg 031-790 41 00  |  Malmö/Helsingborg 040- 633 77 80  |  miljobelysning.nu

VÄGTEKNIK
– hur tar vi bäst hand om vår väg?
Lantmätaren Therese Svedberg och vägingenjören Bengt Johansson från REV tog upp en 
mängd intressanta frågor i sin gemensamma föreläsning om vägteknikfrågor. Här följer 
några av dem.

FÖRBUNDSSTÄMMA

Therese Svedberg visar en bild på ett vägområde.  

Text och foto: Barbro Zetterberg

Min fastighet
TIPS!
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FÖRBUNDSSTÄMMAVÄGTEKNIK
– hur tar vi bäst hand om vår väg?

Vägrätt är kopplad till betalning
Bengt fortsatte med att berätta att en enskild medlems 
rätt att använda vägen är kopplad till en skyldighet att 
betala för den rätten. Transporter som ryms inom den 
enskilda fastighetens andelstal betalas genom den uttaxe-
ring som föreningen gör. I skogsfastigheters andelstal ryms 
virkestransporter enligt ett rättsfall från 2016.  

Bärighet och slitage – vad gäller?
Vid tjällossning eller längre regnperioder har en förening 
rätt att begränsa vägens bärighet för tyngre transporter, 
berättade Bengt. En aktuell fråga är också vägslitage i 
takt med att exempelvis jordbruksmaskiner blir allt stör-
re och tyngre. Bengts råd var att arbeta förebyggande för 
att transporterna ska kunna genom-
föras rationellt och trafiksäkert. Han 
tipsade även om det särskilda driftbi-
drag som finns att söka hos Trafikver-
ket. 

Lantmäteriet och 
Trafikverket fick kritik
Under frågestunden framfördes kritik 
mot Lantmäteriet om svårigheten att 
få kontakt med en lantmätare för råd-
givning, vilket i princip är omöjligt. 
I stället hamnar personen hos kund-
tjänsten som inte har rätt kompetens 
för den här typen av frågor. Mark- 
och miljödomstolen har slagit fast att 
Lantmäteriet har ett serviceansvar, något de inte lever 
upp till i detta fall. Therese berättade att REV jobbar 
med frågan. 

Ett annat problem är att Trafikverket drar ner på anta-
let handläggare, något som försämrar servicen gentemot 

REV:s ordförande Uno Jakobsson öppnade den formella 
förbundsstämman med ett välkommen för att sedan 
övergå till de sedvanliga punkter som alla föreningsstäm-
mor innehåller. 

Deltagarna ansåg att kallelsen till stämman skett i be-
hörig ordning trots att stadgarna säger att den ska hållas 
senast den 31 mars vartannat år. Inte så konstigt med 
tanke på pandemin där många föreningsstämmor fått 
skjutas upp precis som REV:s stämma. Med den punk-
ten avbockad fortsatte Uno att snabbt och effektivt beta 
av den ena punkten efter den andra. Några punkter för-
tjänar lite extra uppmärksamhet. 

En intressant verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för åren 2019–2020 visar att 
REV har fortsatt att hålla en hög nivå på sin rådgivning 
även under pandemin, råd som är mycket efterfrågade av 

föreningarna. Uno berättade att REV även jobbar med 
denna fråga.  

Hur är läget för den ”finska
modellen”?
Till sist ställde Marianne Lidbrink, ordförande i Rydbo 
Saltsjöbads VF i Åkersberga, en fråga om det aktuella lä-
get när det gäller ändring av andelstal enligt den ”finska 
modellen”. 

– Vi är nästan i mål, berättade REV:s ordförande Uno 
Jakobsson. Riksdagen bestämde att frågan skulle utredas 
och gav uppdraget till Bertil Bengtsson, före detta justi-

tieråd och professor i civilrätt. Hans 
förslag följer i stort sett REV:s förslag 
om att införa en ny paragraf i anlägg-
ningslagen, paragraf 43 a. Förslaget 
innebär att föreningar ska ges större 
möjlighet att själva besluta om sina 
andelstal. Uno fortsatte: 

– Tunga remissinstanser som Kung-
liga Tekniska Högskolan, Lunds 
Tekniska Högskola och Mark- och 
miljööverdomstolen är positiva till 
förslaget. Lagstiftningen är på gång 
och till våren finns förhoppningsvis 
en proposition på plats, det vill säga 
ett förslag från regeringen till riks-
dagen om lagändringen. Föreningar 

kommer inte att bli skyldiga att använda tillägget i 
lagen, men det är en möjlighet som kan underlätta och 
göra det billigare och smidigare att ändra andelstalen, 
avslutade Uno.  

medlemmarna. Däremot fick REV:s populära kurser ta 
en paus när pandemin slog till, medan arbetet med att 
ta fram en digital kurs inleddes. 

Värt att notera är också REV:s utåtriktade arbete gente-
mot riksdag och regering. Det gäller till exempel arbetet 
med att göra det möjligt för föreningar att själva fatta be-
slut om andelstal enligt den så kallade finska modellen. 
REV har varit framgångrika med sitt förslag till lösning 
av problemet som nu ligger till grund för en lagändring. 
Förhoppningvis kan vi förvänta oss en proposition från 
regeringen till riksdagen under nästa vår, det vill säga 
ett lagförslag om ett tillägg i anläggningslagen. En gläd-
jande nyhet och ett bevis på ett framgångsrikt arbete av 
REV till nytta för medlemmarna. 

REV har även träffat infrastrukturminister Tomas 
Eneroth för att diskutera anslaget till  enskilda vägar. 

FÖRBUNDSSTÄMMA I 
PANDEMITIDER
REV:s medlemsantal ökar stadigt och var uppe i 12 700 medlemmar i december 2020. 
Medlemmarna förvaltar 51 000 kilometer enskild väg som betjänar 913 400 fastigheter. 
Det är siffror som talar för sig själva och visar vilken betydelse de enskilda vägarna har för 
vårt lands infrastruktur.

Text och foto: Barbro Zetterberg

Bengt Johansson går igenom vad föreningen 
behöver känna till vid en ny överbyggnad 
av vägen. 

Lagstiftningen är på 
gång och till våren 
finns förhoppnings-
vis en proposition på 
plats, det vill säga ett 
förslag från regeringen 
till riksdagen om lag-
ändringen.

Från Vänster: Lars Olin, Maria Sigfridsdotter, Claes Henckel, Malin Olsson, 
Uno Jakobsson, Mikael Näslund och Christer Ångström. 



Senare beslutade riksdagen glädjan-
de nog om en särskild satsning på 
det enskilda vägnätet för perioden 
2020–2022 med 118 miljoner kro-
nor. REV har även träffat ministern 
för att ta upp problemen med vin-
terväghållningen i glesbygd. 

Innan pandemin slog till var 
REV också med på några viktiga 
branschanknutna stämmor som 
Sveriges kommuner och regioners 
gatudagar och trafikmässan Trans-
portforum. Syftet var att informera 
om REV:s verksamhet och knyta 
värdefulla kontakter med medlem-
mar, politiker och myndighets-
företrädare. Därutöver har REV 
samarbetat med Lantmäteriet och 
Trafikverket.  

Resultaträkningen gav upphov till 
några frågor om revisions- och för-
säkringskostnaderna som ökat. Att 
revisionskostnaderna ökat beror 
främst på en utredning om REV ska 

skatta för sin verksamhet eller inte, 
något som nu är klart att förbundet 
inte ska. Att försäkringskostnader-
na ökat beror bland annat på att 
fler medlemmar medför en större 
kostnad för REV. Dessutom beror 
ökningen på att Länsförsäkringar 
Stockholm tog för lite betalt i bör-
jan av avtalstiden och nu tvingats 
höja priset för att inte gå med för-
lust. 

Stämman godkände verksamhets- 
och revisionsberättelsen, fastställde 
resultat- och balansräkningen och 
gav styrelsen ansvarsfrihet. 

Medlemsavgiften är 
oförändrad 
REV:s likviditet är god och det finns 
gott om pengar i kassan. REV räk-
nar visserligen med ett underskott 
för den kommande budgetperioden, 
men budgetförslaget är väl tilltaget 
och kommer förhoppningsvis inte 

att behöva utnyttjas fullt ut. För ti-
onde året i rad föreslår styrelsen en 
oförändrad medlemsavgift. Stäm-
man godkände budgetförslaget.
 

Dags för val
Förbundsstämman hade inga in-
vändningar mot de val som valbe-
redningen föreslog. De nuvarande 
ledamöterna fick fortsatt förtroende 
av stämman. 

– Tack för en fantastiskt trevlig dag. 
Jag önskar att REV snart kan återgå 
till att ha öppna hus igen och många 
kurser för er medlemmar, avslutade 
Uno 2021 års förbundsstämma. 

FÖRBUNDSSTÄMMAFÖRBUNDSSTÄMMA I 
PANDEMITIDER
– hur tar vi bäst hand om vår väg?

Uno Jakobsson presenterar alla styrelsemedlemmar från vänster: Mikael Näslund, 
Christer Ångström, Anna Johansson, Karin Hammarlund och Jan Ellström

Styrelse
Ordinarie
Uno Jakobsson, Värmdö
Claes Henckel, Vimmerby
Malin Ohlsson, Landskrona
Christer Ångström, Torsby/Stockholm
Lars Olin, Vellinge
Mikael Näslund, Nordanstig
Jan Ellström, Nacka

Suppleanter
Maria Sigfridsdotter, Värmdö
Anna Johansson, Falköping
Johan Granlund, Gagnef
Karin Hammarlund, Botkyrka

Revisorer
Torsten Billing, Alingsås
Grant Thornton (Josefin Fors, Stockholm)

Valberedning
Margareta Vikgren, Huddinge
Lars Backman, Österåker

EN INTERVJU I BACKSPEGELN 
MED REV:S ORDFÖRANDE
Några dagar efter stämman fick Bulle-
tinen en kort telefonintervju med Uno 
Jakobsson som nu hunnit smälta den 
fartfyllda stämman. På frågan hur det 
känns nu, svarade han:

– Jag är väldigt nöjd och glad över förbundsstäm-
man som blev så lyckad. Ljudet fungerade bra 
tack vare fin teknik och ljudanläggning och lo-
kalen var stor och luftig. Det var bra flyt och alla 
tider hölls perfekt. Uno fortsatte:

– Innehållsmässigt? Spontant jättetrevligt och 
bra. Några deltagare ville ha övernattning och ut-
ställare, men det satte ju pandemin stopp för i år. 
Andra var nöjda med dagen som den var. Nu ser 
jag fram emot nästa stämma om ett och ett halvt 
år som vi snart behöver börja planera. Kanske blir 
den någonstans norrut. 



Blinkfyrar erbjuder (som enda leverantör i 
branschen) en skyltgenerator uppbyggd på 
Transportstyrelsens regelverk att designa  
vägmärken i. Vi erbjuder också marknadens 
bredaste utbud av vägmärken, stolpar,  
fundament, farthinder, snökäppar osv. 

Mejla order@blinkfyrar.se för mer hjälp! 

Följ oss på sociala medier och  
prenumerera på vårt nyhetsbrev

       Sand- o redskapslådor
Snökäppar                  
       

        Farthinder

       Vägmärken

www.blinkfyrar.se

Expert på beläggningsåtgärder för enskilda vägar

Svevia Tankbeläggning verkar över hela Sverige, med lokal närvaro från norr till 
söder, något vi är ensamma om. Vi utför beläggningsåtgärder såsom:

• Ytbehandling (Y1)
• Indränkt makadam (IM)
• Justering med indränkt makadam (JIM)
• Infräsning av makadam

Vi har dessutom en marknadsledande driftorganisation som finns över hela 
landet. Detta gör att vi kan erbjuda vassa priser på underhållsåtgärder såsom 
kantskärning, dikning, trumbyten med mera i samband med beläggnings- 
arbeten. 

Vi kommer gärna och besöker er vägsamfällighet och lämnar ett åtgärdsförslag 
på lämplig beläggningsåtgärd. Tveka ej på att kontakta oss enligt nedan!

Kontakta oss på Svevia

Västra Götalands län, Jönköpings län, 
Hallands län, och Skåne län

John Larsson
john.larsson@svevia.se  /  073 - 534 82 82

Uppsala län, Dalarnas län, Gävleborgs län och 
Västernorrlands län

Hans-Anders Jonhans
hans.jonhans@svevia.se  /  070 - 982 00 21

Örebro län, Värmlands län och Västmanlands län

Claes Widlund
claes.widlund@svevia.se  /  070 - 223 56 06

Stockholms län och Södermanlands län

Björn Henriksson
bjorn.henriksson@svevia.se  /  070 - 299 00 68

Kronobergs län

Peter Karlsson
peter-i.karlsson@svevia.se  /  070 - 314 95 13

Östergötlands län, Kalmar län och Blekinge län

Sebastian Johansson
sebastian.johansson@svevia.se  /  070 - 437 21 09



Frances Rexter
Bitr. jurist

Bengt Nydahl
Advokat

Karin Hammarlund
Advokat

Kostnadsfri juridisk rådgivning till REVs medlemmar,
kontakta REVs kansli 08 - 20 27 50 för ärendenummer.

Lindhés Advokatbyrå AB
Särskild inriktning mot:

fastighetsrätt, vägjuridik, miljöskador, boutredningar och arvsrätt 

I samarbete med REV sedan 1968

info@lindhes.se  -  www.lindhes.se
08 - 723 15 00  -  Riddarg. 35, 114 57 Stockholm

Din entreprenör i
ÖREBRO LÄN

Vi tillhandahåller allt för Era behov!

Richard Waldesjö   tel. 076-801 59 75
richard.waldesjo@gmail.com

Varmt välkomna att kontakta

Waldesjös
Väg & Mark

·  Hyvling     ·  Kantslåtter
·  Saltning     ·  Höjd/siktröjning
·  Dikning     ·  Konsultation

Öka 
tillgängligheten 
till din skog
Våra vägspecialister hjälper dig  
som privat skogsägare med  
förvaltning, planering, nybyggnation  
och upprustning av din skogsbilväg. 

Vi hjälper dig från idé till färdig väg. 

norraskog.se/vagbyran

E-tjänster – enskilda vägar
På Trafikverkets webbplats hittar du information  
om bidragsregler, hur du underhåller din väg samt 
e-tjänster för enskilda vägar där du som väghållare  
kan göra ansökningar och administrera din väg.

E-tjänsten hittar du på vår webbplats:  
www.trafikverket.se › Resa och trafik ›  
Enskilda vägar › E-tjänster för enskilda vägar

Kom ihåg! Uppdatera din e-postadress  
och dina kontakt- och kontouppgifter!

www.trafikverket.se
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REVs EXPERTER
SNÖ OCH KYLA ÖKAR RISKEN
FÖR HALKOLYCKOR

VAD INNEFATTAS I BEGREPPET VÄG?

Vi får in relativt få antal anmälningar 
avseende halkolyckor, färre än tio skador/
år. Det finns säkert ett stort mörkertal då 
många väljer att inte kräva ersättning från 
väghållaren för sina skador, alternativt att 
det är så pass få skador på grund av att väg-
hållarna sköter sin halkbekämpning på ett 
bra sätt. 

I de fall en halkolycka inträffar och den 
skadelidande kräver föreningen på 
ersättning för sina skador omfattas ett 

sådant krav av den ansvarsförsäkring som 
ingår i medlemskapet, förutsatt att an-
språket överstiger självrisken som är 20% 
av prisbasbeloppet (ca 9 700 kr 2022).

Syftet med ansvarsförsäkringen är att ut-
reda om föreningen enligt skadestånds-
rättsliga regler är skyldig att ersätta den 
skadelidande. Bara för att någon halkar 
och skadar sig på vägen innebär det inte 
att ersättning kommer betalas. En förut-
sättning för att ersättning ska betalas är 
att föreningen på något sätt varit vårdslös 
och brustit i sitt väghållaransvar. I proces-
sen företräder Länsförsäkringar förening-
en gentemot den som kräver er på ersätt-
ning och vi utreder om föreningen enligt 
skadeståndsrättsliga regler är skyldig att 
ersätta den som kräver er på skadestånd, 
vi förhandlar med motpart, för er talan 
i en eventuell rättegång och betalar även 
ersättning, om bedömningen är att detta 
ska utbetalas. Det är viktigt att göra en 
anmälan omgående när någon har fram-
ställt ett krav och att inte/aldrig lämna 
några utfästelser om ersättning, hänvisa 

Utgångspunkten för alla väghållare 
som förvaltar enskilda vägar genom 
en gemensamhetsanläggning är 

att anläggningsbeslutet utgör ramen för 
samfällighetsföreningens skyldigheter. Av 
anläggningsbeslutet framgår ramarna för väg-
föreningens förvaltningsobjekt oftast under 
rubriken ”ändamål”. Formuleringarna 
under förevarande rubrik varierar men 
har oftast gemensamt att vägföreningens 
främsta syfte anges till att innefatta ett 
ansvar att förvalta väg. 

Den uppenbara frågan som upp-
kommer är då vad som innefatt-
as i begreppet väg?
Frågan besvarar genom anläggningslagen 
46 §. Av paragrafen framgår bland annat 
att till väg hör vägbana och övriga anordning-
ar. Det klargörs även att anordning som 
behövs för vägens bestånd, drift eller bru-
kande är att betrakta som väganordning.

De vanligaste formerna av väganordning-
ar har enligt lagens förarbeten angetts 
som slänt, dike, vägren, upplagsplats, 
vändplats, bro, trumma, skyddsvärn, 
vägräcke och stängsel. Till väganordning 

att det är försäkringsbolaget som gör en 
utredning och återkommer därefter.

Det finns många scenarier där föreningar 
har skött sandning och plogning exempla-
riskt men olycka ändå uppstår. I dessa fall 
får den skadelidande inte någon ersätt-
ning. Även om den skadelidande inte får 
någon ersättning får föreningen hjälp av 
ansvarsförsäkringen att hantera kravet. 
Många gånger är det medlemmar i för-
eningen som skadar sig och då kan det 
vara skönt som styrelseledamot att hän-
visa till att det är Länsförsäkringar som 
ansvarar för utredning och bedömning. 

Hur gäller försäkringen för 
medlem som råkar ut för olycka 
när denne är ute och sätter upp 
snökäppar för föreningens 
räkning?
I medlemskapet ingår en olycksfallsför-
säkring som omfattar olycksfall som in-
träffar under ideellt arbete och aktivitet i 
vägföreningens regi. Det kan till exempel 
handla om olycksfallsskada som inträffar 
när medlem sätter upp snökäppar längs 
vägen inför vintermånaderna eller under 
deltagande vid städdagar. 

Med olycksfallsskada avses kroppsska-
da som du ofrivilligt drabbas av genom 
plötslig och utifrån kommande händel-
se, exempelvis halkar och slår sig illa på 
marken. En förutsättning för att kunna få 
ersättning från försäkringen är att olyckan 
har medfört besök hos vårdgivare. För-

kan tillika räknas vägbelysning i den 
mån det behövs för att vägen ska fylla 
sin funktion. 

Detta innebär till exempel att grannfast-
igheter, inte utan vägföreningens god-
kännande har rätt att inkräkta på vägens 
dike, vägtrummor eller vägren genom att 
ta desamma i anspråk för saker som inte 
uppenbart fyller en för grannfastighe-
ten absolut nödvändig funktion. Detta 
oberoende av om diket eller vägrenen 
faktiskt är beläget på grannens fastighet. 
För detta krävs föreningens godkännan-
de eftersom föreningen förvaltar vägen 
och att det till väg hör befintligt vägdike 
eller vägren. Vägföreningen får i sin tur 
inte åta sig att underhålla saker som inte 
omfattas av begreppet väg och/eller av 
anläggningsbeslutet.

Framgår det av anläggningsbeslutet att 
ändamålet är väg, kan mot denna bak-
grund slutsatsen dras att en vägförening 
under normala omständigheter endast 
har att underhålla vägbanan och de övriga 
befintliga anordningar som behövs för 
att vägen ska fylla sin funktion. Önskar 
vägföreningen utöka sitt förvaltnings-

objekt till att omfatta saker som hör till 
begreppet väg och inte framgår av anlägg-
ningsbeslutet, bör detta göras genom en 
förrättning hos Lantmäteriet. 

Vägföreningens huvuduppdrag kan således 
sammanfattas som att endast omfatta ett 
ansvar att förvalta det som redan existerar. 

säkringen är omfattande och kan bland 
annat lämna ersättning för medicinsk 
och ekonomisk invaliditet, ärr, skador på 
personliga tillhörigheter (t.ex. glasögon) 
och tandskadekostnader. Försäkringen 
gäller utan självrisk.

Som med alla försäkringar finns det be-
gränsningar för vad försäkringen gäller, 
som exempel ersätts inte redan befintliga 
åkommor/skador/besvär eller olycksfall 
som inträffar under påverkan av alkohol.

Fredrik Sohlin
Länsförsäkringar Stockholm
fredrik.sohlin@lansforsakringar.se

Regionansvarig Väst Christer Ångström 070-839 09 26

Regionansvarig Norr Mikael Näslund  070-347 59 19

Regionansvarig Syd Lars Olin    070-548 42 44

Regionansvarig Öst Maria Sigfridstotter 070-913 48 21

Fredrik Silverberg
Jur kand Optimus advokatbyrå

Vad en vägförening har att underhålla kan många gånger framstå som självklart men vållar 
inte sällan problem i praktiken. 



Julpaket-pris på
PACETELL ORIGINAL

17 900 kr 
inklusive batteri, laddare,
sollcellspanel, standardskylt 
och frakt. Moms tillkommer. 

Ordinarie pris: 21 640 kr.

Detta är ett exklusivt erbjudande 
för REV-medlemmar

ETT ENKELT SÄTT ATT ÖKA SÄKERHETEN PÅ VÄGARNA

Beställ nu: www.pacetell.se 
eller ring oss på 031-15 01 91

God Jul önskar vi eder alla

UTVECKLAD OCH TILLVERKAD I SVERIGE
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SAMARBETET MED
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
FORTSÄTTER!
Det lyckade samarbetet med Länsförsäkringar Uppsala om medlemslån fortsätter. Både banken och 
Riksförbundet tycker det har fungerat mycket bra under den nu avslutade försöksperioden. Det kan 
konstateras att väldigt många REV-medlemmar har hunnit få finanseringshjälp sedan samarbetet 
inleddes i december 2020.

REV:s ordförande, Uno Jakobs-
son, är glad över att försök-
sperioden nu övergår i fasta 
rutiner: 

- REV:s förhoppning är att medlemmar 
som är i behov av lånefinansiering ska 
finna det enkelt och smidigt att låna och 
att det kan ske till bra villkor. I Länsför-
säkringar har förbundet funnit en samar-
betspartner som på ett fint sätt har visat 
att de kan svara upp mot dessa förvänt-
ningar.

Lovisa Ahlin, Länsförsäkringar Uppsala, 
berättar vad som hänt sedan samarbetet 
inleddes: 
– Vi har fått in många förfrågningar, 
främst gäller det lån till vägförbättringar 
och underhåll av vägar. Även broreno-
veringar har förekommit. Det visade sig 

finnas ett stort intresse för våra lån och vi 
är glada att ha kunnat hjälpt föreningar-
na att komma vidare med sina projekt, 
säger hon och fortsätter: 
– På Länsförsäkringar Uppsala är vi 
mycket nöjda med REV-samarbetet och 
vi har en löpande dialog kring hur vi kan 
utveckla samarbetet framöver. 

Lovisa Ahlin berättar vidare att det nu-
mera är två personer som jobbar med 
REV:s medlemslån inom banken och att 
man har förbättrat rutinerna för att han-
tera alla ansökningar på ett effektivt sätt. 
Det är hon själv och Fredrik Albrektsson 
som handlägger ansökningarna. 
– För  att underlätta kontakten med alla 
föreningar har vi en särskild mejladress 
dit föreningarna mejlar sina ansökningar:  
rev.uppsala31@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Uppsalas tips till fören-
ingen:
Tänk på att det ska finnas ett beslut från 
stämman om att föreningen ämnar upp-
ta lån för den investering som ska göras 
innan vi kan påbörja handläggningen av 
er låneansökan. Det här kan vara något 
att tänka på inför ordinarie stämma så 
slipper man kalla till extrastämma. 

Kom även ihåg att alltid anmäla ny sty-
relse och eventuell ny adress till lantmä-
teriet (SFR-registret) så att våra utskick 
och avier skickas till rätt person och 
adress. 

Vanliga frågor: 
• På hur lång tid ska lånet betalas av?  

Mellan 5-15 år. 
• Kan man binda räntan? Lånet vi er-

bjuder har rörlig ränta. 
• Hur gör man för att ansöka? 

Föreningen skickar ett mejl till                 
rev.uppsala31@lansforsakringar.se 
så mejlar vi ut en låneansökan och ett 
infoblad med de dokument vi behöver 
få in för att påbörja handläggningen. 

• Vem kontaktar föreningen med frå-
gor? Skicka ett mejl till vår mejllåda 
så svarar Lovisa Ahlin eller Fredrik 
Albrektsson på föreningens frågor 
som rör lånet. 

Faktaruta:
• Länsförsäkringar Uppsala hanterar 

låneansökningar från 75 000 kr och 
uppåt till samfällighetsföreningar.

• Föreningens representant skickar ett 
mejl till rev.uppsala31@lansforsakring-
ar.se så mejlas låneansökan samt 
ett infoblad med de underlag som 
behövs för att kunna påbörja hand-
läggningen. 

• När Länsförsäkringar tagit emot 
föreningens ansökan påbörjas hand-
läggningen och föreningen får därefter 
besked om lånet är beviljat. 

• När lånet är beviljat behöver före-
trädarna/firmatecknarna besöka sitt 
lokala länsförsäkringarkontor för att 
legitimera sig. 

• Lånehandlingar skickas ut för påskrift 
och sedan kan lånet betalas ut på 
önskat utbetalningsdatum till fören-
ingens konto i den ordinarie banken. 

• Lånet betalas på avi kvartalsvis 
• Länsförsäkringar Uppsala bjuder på 

uppläggningsavgiften (500 kr).

Lovisa Ahlin Fredrik Albrektsson
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Att förvalta en samfällighet kan vara en fröjd, men det kan 
även innebära en del utmaningar. Genom vår service-och

 medlemsorganisation GemVA erbjuder vi tekniskt, juridiskt
 och administrativt stöd och service för er bildade eller 

obildade samfällighet eller verksamhet som förvaltar vatten 
eller avlopp. 

 
Kontakta oss på info@vatteninfo.com för en första 

konsultation. 
 
 

Med laboratorietjänster, rådgivning 
och och en utställning med produkter 
och tjänster för enskilt VA är 
Vatteninfo den självklara mötesplatsen 
för vatten-och avloppsfrågor.

www.vatteninfo.com Kaserngatan 11

Vi hjälper er att lösa alla 
typer av entreprenad-
uppdrag med vårt stora 
utbud av grävmaskiner, 
anläggnings- och 
kranbilar.

TransportCentralen Halmstad
www.transportcentralen.se

Tel: 035-19 13 00

Din expert p
å entreprenad!

Vi hjälper er att lösa alla 
typer av entreprenad-
uppdrag med vårt stora 
utbud av grävmaskiner, 
anläggnings- och 
kranbilar.

TransportCentralen Halmstad
www.transportcentralen.se

Tel: 035-19 13 00

Din expert p
å entreprenad!

VÄGFAS
digitalt föreningsarbete

DEN MODERNA LÖSNINGEN FÖR VÄGFÖRENINGEN

Besök vagfas.se eller ring oss på 08-501 180 00

Hantera föreningens debitering, betalningar, kallelser, hemsida

och mycket annat. Testa Vägfas med er fullständiga 

medlemsinformation redan idag.

WWW.FARTHINDER.NETWWW.FARTHINDER.NET

ETT FAMILJEFÖRETAG SEDAN 1963

0370 123 83
WWW.FARTHINDER.NET 

ORDER@FARTHINDER.NET

Familjeföretag från Småland med 
►Omgående leveranser 
►Det bästa priset 
►Kundanpassade ”Din Fart” skyltar 

SPECIALISTERSPECIALISTER
PÅ SÄNKT PÅ SÄNKT 
HASTIGHETHASTIGHET

1787 kr1787 kr
Farthinder + 
2 st stolpar

Direktleverans!Direktleverans!

exkl. moms & frakt

bulletinen annons höst.indd   1bulletinen annons höst.indd   1 2021-10-28   15:37:442021-10-28   15:37:44

www.provia.se010-410 44 00

Vägmärken • Farthinder • Trafikspeglar
Snömarkeringskäppar • Sandningslådor

Nu kan du köpa allt för vägen på 
provia.se
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RÖSTER PÅ
FÖRBUNDSSTÄMMAN
Först på plats var passande nog 

REV:s ordförande Uno Jakobs-
son. På frågan hur det känns och 
vad han förväntar sig av dagen, 

svarar han:

– Det känns lite pirrigt, men äntligen får 
jag träffa medlemmarna fysiskt. Det var 
två och ett halvt år sen förra förbunds-
stämman i Halmstad, så det känns sti-
mulerande och viktigt att mötas i dag. 
Det känns också roligt att träffa hela 
styrelsen fysiskt som jag inte gjort på två 
år, eftersom våra möten varit digitala. 
Förutom alla möten ser jag fram emot 
intressanta föredrag och förstås själva 
förbundsstämman.   

En som också ser fram emot stämmo-
dagen är Dan Jakobsson, kassör i Hål-
sänge-Fläcka VSF, Enånger. Dan tycker 
att det är perfekt med en halvdag och att 
tre föredrag känns lagom. Dan tillägger:

– Sen finns det ju mycket bra informa-
tion i Bulletinen att lära av. Så jag är 
nöjd. 

FÖRBUNDSSTÄMMA

Uno Jakobsson välkomnar den första deltagaren Dan Jakobsson.

Kansliet var förstås på plats och väl-
komnande och checkade in alla med 
van hand och varma leenden.

Carina Pörn till vänster skötte incheckningen 
tillsammans med Eva Ahlström.

Under pauserna passar Bulletinen på att 
göra nedslag vid fikaborden för att ställa några 
snabba frågor till deltagarna. På plats hittar vi 

först Ingrid Wieselgren, ordförande i Lilläng-Rällså VF i 
Lindesbergs kommun

Vad säger du om att stämman är på en halvdag?
– Det känns rätt lagom med tanke på allt annat som tar 
upp ens vardag.  
Vilka framtida frågor behöver REV jobba med?
– Klimatutmaningarna som till exempel hur föreningar 
kan förbereda sig för översvämningar, svarar Ingrid och 
fortsätter: 
– En annan angelägen fråga är hur vi ska locka fler unga 
till våra föreningar. Jag tror att det blir vanligare att unga 
inte vill jobba gratis, varför gränsen för skattepliktiga er-
sättningar borde höjas. Det skulle också underlätta ad-
ministrationen och minska föreningarnas kostnader. Här 
tycker jag REV borde uppvakta våra politiker. 

Jan-Erik Ville Högström, kassör i Ramund-
bergets SFF men engagerad i ytterligare två 
samfällighetsföreningar.  

Vad tycker du om längden på den här dagen?
– Spontant tycker jag att en dag räcker. Det finns så mycket 
annat som ska göras privat. 

Vad borde REV göra mer av för sina medlemmar?
– Jag tycker att vi får bra hjälp av REV och det är viktigt 
för oss medlemmar. Vi har till exempel fått juridisk hjälp 
som är en bra medlemsförmån. Så vi är rätt nöjda som 
det är. 

Ovan från vänster Ingrid Wieselgren, Margit Kallner och Kerstin Stenberg. 
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FÖRBUNDSSTÄMMA

Ivan Hjertman, ordförande i Roten-Kvalarpsvägens SFF 
i Tranås kommun fikade ihop med Roine Eriksson, också 
han ordförande men i Långhällarnas VSF i Uppsala kommun. 

Båda tycker att det räcker med en dag för förbundsstämman, 
men att det vore trevligt med utställare. Ivan Hjertman till-
lägger:

– Jag uppskattar att REV driver olika vägfrågor gentemot 
regeringen. Det är till stor nytta för oss väghållare. 

Bulletinen passar på att fråga Anna Johansson, 
suppleant i REV:s styrelse, hur det är att jobba som 
förtroendevald för REV. 

– Det är roligt att vara med och bra styrelseträning att sitta 
som suppleant. Och bra att det är sådan ordning och reda i 
styrelsen, det gillar jag. 

Annas hjärta klappar särskilt för landsbygdsfrågor. Inte så 
konstigt kanske med tanke på att hon bor på en gård med 
skog utanför Falköping. Apropå skog tror Anna att det finns 
många fler blivande REV-medlemmar att hämta bland skogs-
ägare. Det gäller bara att nå dem. 

– Sådana fysiska platser är till exempel att vara med på skogs-
mässor, nämner hon i förbifarten. 

Kanske SkogsElmia och Wood Elmia i Jönköping är något 
för REV att satsa på, tänker Bulletinens reporter och skyndar 
vidare.   

Ivan Hjertman till vänster om 
Roine Eriksson. Båda ser nöjda ut 
med sällskapet

Anna Johansson tror att REV kan få många fler medlemmar.

Jarlis Jarlheden, en nöjd deltagare.

Åke Matton är vice ordförande i Arla- och 
Sollidenvägens Fastighetsägare utanför Gävle. 
En angelägen fråga för hans kustnära förening är 

anläggandet av båtplatser och att kunna ta sig dit med bil. 
Det ändrar förutsättningarna för de boende i området där de 
nuvarande små tillfartsvägarna skulle förändras och nya 
tillkomma. Följden blir ökad trafik och fler människor 
som vistas inom samfällighetens område. Åke säger:

– Så frågan är vad REV kan göra för att förklara, belysa 
och ge råd i sådana situationer. Till exempel råd om hur 
samfälligheter ska hantera nya och gamla tillfartsvägar, 
båtplatser, badplatser och trafik till strövområden utmed 
vatten med närhet till bostäder för samfälligheters med-
lemmar. REV kanske redan har färdiga svar på allt detta. 
Men om inte är det angelägna frågor att jobba med, 
avslutar Åke. 

Jarlis Jarlheden är ordförande i Ormgårdens SFF 
i Österåkers kommun. Han är mycket nöjd med 
dagens intressanta föreläsningar. Och inte minst 

nöjd är han med hur smidigt hela arrangemanget löpte på 
med bra ljud i den stora och luftiga lokalen och mikrofoner 
till de deltagare som ville ställa frågor till föredragshållarna. 
Jarlis avslutar: 
– Och imponerande att alla tider hölls perfekt. 

Christina Johnsson, ordförande i Vegabackens 
SFF i Vaxholms kommun får summera dagen: 

– Otroligt givande förbundsstämma med kompetenta 
föredragshållare, bra svar på frågor och en lättsam stäm-
ning. Och ett bra kansli som alltid ställer upp och hjälper 
till, vill jag också tillägga. 

Åke Matton funderar på båtplatser.

Christina Johnsson gillade 
förbundsstämman. 
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Jag blir så innerligt trött. Trött på att ansvariga nationella, 
regionala och lokala politiker inte inser att de behöver 
öppna fler plånböcker för att vi enskilda väghållare ska 
ha råd att hålla vårt vägnät i någorlunda skick. För-
sök föreställa er vilka konsekvenser det skulle få för vårt 
lands infrastruktur om det inte fanns några enskilda 
farbara vägar. Jag vågar i alla fall knappt tänka tanken. 

Om jag var politiker skulle jag drömma mardrömmar. 
Varenda natt. För ägna en stund åt att fundera på hur 
alla människor som bor utmed enskilda vägar tar sig 

till jobbet, skolan, vårdcentralen, sjukhuset, affären, dagiset, 
företaget eller idrottsanläggningen.
För att inte tala om hur ambulansen, brandkåren, skolbilen, 
bussen, färdtjänsten, sopbilen, servicebilen, sommarstugeägaren, 
turisten, naturälskaren, kärestan eller kanske rent av polisen – 
Gud förbjude – når alla dessa människor i lust eller nöd.  

”De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmän-
na vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet.” 
Ja, så står det ordagrant på Trafikverkets webbplats. Det är 
vackra ord men utan särskilt mycket substans när pengar fattas 
oss väghållare.

Vi enskilda väghållare förvaltar 75 procent av Sveriges totala 
vägnät. Ja, du läste rätt – 75 procent! Så visst är det ofattbart 
att enskilda vägar – med undantag av rena skogsbilvägar – inte 
får kostnadstäckning, åtminstone i nivå med det allmänna 
vägnätet. Visst, en del av vårt vägnät får årliga bidrag av stat och 
kommun, men långt ifrån alla. Mer exakt är det bara drygt 17 
procent av det enskilda vägnätet som har lyckan att få statsbidrag. 

Text: Barbro Zetterberg

De andra 83 procenten – okej, skogsbilvägar ingår – får vackert 
nöja sig med att öppna den egna plånboken.
 
I hastigheten höll jag på att glömma höjningen av det särskilda 
driftbidraget som riksdagen hade godheten att bevilja det 
enskilda vägnätet för 2020–2022. Bra så, men inte tillräckligt 
för att täcka alla behov vi väghållare har. Så vad gör vi då?

Jo, vi får väl fortsätta jobba mer eller mindre ideellt, betala själva 
och ta vårt samhällsansvar. När inte de som borde göra det tar 
sitt. För vad skulle hända om skylten ”Här slutar allmän väg” 
verkligen var slutet på vägen till alla som bor eller vistas utmed 
det enskilda vägnätet? 

Här slutar allmän väg
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Vägfas är enkelt att komma igång med. 
Testa själv, 30 dagar i lugn och ro med uppgifter 
om alla era fastigheter och ägare. 

Vägfas finns på webben och används med fördel av 
hela styrelsen. Slipp tankar på säkerhetskopior och 
vems laptop som har vilken information, med Vägfas 
har ni allt på ett ställe.

Varje månad uppdaterar vi all information om era medlemmar. Få koll på alla 
ägarbyten som sker och adressuppgifter som ändras. Med Vägfas får alla era medlem-
mar också en personlig sida. Där kan de hämta fakturor, ange e-post och telefonnr 
samt lämna samtycke enligt GDPR. 

Debiteringslängd och fakturering är bara några klick bort. Skicka fakturor och infor-
mation via e-faktura till de som vill, e-post till de ni kan, papper på posten till resten. 
Med OCR är sedan bokningen av betalningar lätt som en plätt, läs in betalfilen från 
banken så gör Vägfas matchandet åt er.

Testa Vägfas med komplett medlemsinformation redan idag.
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