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Till fastighetsägare i
Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening

Harrbäckssandsvägen - allas ansvar
Styrelsen för Harrbäckssandsvägen informerar om viktiga nyheter och händelser inför kommande år.

Insamling av E-postadresser

Höjd vägavgift med 15%

2018 tecknades ett nytt avtal om vägunderhåll.
Detta innebar en kraftig prishöjning som inte helt
täcktes av höjda vägavgifter. Avtalet har nu
ytterligare höjts med 6 %. Dessutom behöver
bufferten ökas för det långsiktiga underhållet av
vägen, tex asfaltering. Årets vägavgift har därför
höjts med ca 15 %.

Vid årsmötet 2020 beslöt årsmötet efter
framställan av styrelsen att föreningen
ska upprätta ett register med e-postadresser till
medlemmarna. Syftet med registret är i första
hand att nå ut med information. På sikt kan det
även bli att skicka ut fakturan på vägavgiften via epost. Styrelsen har varit i kontakt med jurister hos
Riksförbundet Enskilda Vägar gällande det juridiska Ansökan om Särskilt driftsbidrag
regelverket för registret. För att göra insamlingen
så enkel som möjlig vill vi att var och en skickar ett Föreningen erhåller varje år ett litet driftsbidrag
från Trafikverket för den löpande driften. För
mejl till info@harrbacksand.se med följande text:
större och mer omfattande åtgärder finns även
möjlighet att söka ett särskilt driftbidrag. Stora
Jag < ange ditt namn > samtycker till att
Harrbäckssandsvägens SFF styrelse registrerar min delar av den asfalterade Harrbäckssandsvägen är i
relativt bra skick, men på några ställen börjar
e-postadress och håller den tillgänglig i
asfalten bli dålig. På sikt måste delar av vägen
föreningens medlemsregister.
beläggas med asfalt. Vi har därför skickat in en
ansökan om särskilt driftsbidrag till Trafikverket.
Detta är naturligtvis frivilligt. Om du har några
frågor om registret så kan du skicka dem till
info@harrbacksand.se .

Ny utförare för vägunderhåll

Från och med i maj 2020 är det Marklund och Son
som ansvarar för snöröjning, sandning och övrigt
vägunderhåll.

4-tonsbegränsningen 1 april till 31 maj

När ni flyttar eller säljer

När ni flyttar är det viktigt att ni meddelar styrelsen
er nya adress. Detta kan ni göra via hemsidan
www.harrbacksand.se under menyvalet
Kontakt/Adressändring. Det samma gäller även vid
ägarbyte. Naturligtvis går det bra att ringa och
meddela styrelsen. Kontaktuppgifter till styrelsen
finns på hemsidan under menyval Fakta/Styrelsen.

Hemsidan

Besök gärna vår hemsida www.harrbacksand.se
för att bland annat ta del av information och beslut
om vägen. Där hittar du även kontaktuppgifter till
styrelsen.
Som tidigare år kommer totalvikten att begränsas
till 4 ton under perioden 1 april till den 31 maj. Vi
uppmanar därför alla att inte planera för tunga
transporter under den aktuella tiden. Dispens för
absolut nödvändiga transporter ansöks hos
styrelsen. Dispenser ges i huvudsak till transporter
som gynnar ett helt område eller för att avhjälpa
sanitära olägenheter som akuta slamtömningar.

Harrbäckssandsvägen – allas ansvar
Tack för ni tog er tid.
Hälsningar från Styrelsen för
Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening

