
Motion till Vemdalsskalets Vägförening GA:28,  

inlämnad den 9 november 2021 av Peter Sundlöf 

Motionsrubrik: Skottning av infarter/gårdsplaner 

  

Bakgrund: Under det möte delar av förra styrelsen hade med lantmäteriet, och 

företrädare för området öster om barnbacken, hösten 2019 framkom det att skottningen 

av infarter/gårdsplaner ej ingick i gällande förrättning hos lantmäteriet. Det har 

dessutom inför senaste årsmötet hörts röster om orättvisan när en del har ytor som tar 

betydande tid att snöröja. Historiskt sett började vägföreningen röja infarter pga. att 

bilar parkerades efter vägarna vilket försvårade röjningen av dessa 

  

Förslag på åtgärd: För att ej hamna i det läget man var innan vägföreningen började röja 

infarter så föreslår jag att man får ett drag in på infarten så nära sin entré som möjligt. 

Det som vi idag kallar grovröjning. Övrig skottning får fastighetsägaren själv ombesörja 

och skall ej administreras av vägföreningen. 

  

Konsekvenser: Resultatet blir billigare och mer rättvis snöröjning. Arbetsbelastningen 

minskar både för snöröjare och vägfogde. 

 

Styrelsens behandling av motionen 

 

Motionären tar upp en väsentlig fråga, som har diskuterats både på tidigare stämma och 

i flera styrelsekonstellationer, sedan detta uppdagades vid förrättningen av Hovdedalens 

samfällighetsförening med ärendenummer Z18591 med beslut protokollfört 2020-12-18.  

 

Redan 2018 lyftes frågan under årsmötet: 

Hur mycket skall var och en få skottat? Räcker det med 2 drag/fastighet och att man får 

beställa tilläggsskottning, som man betalar för.  

Vi har också funderat på ett system där man anmäler att man är på väg till stugan och 

att dessa tomter då prioriteras.  

Är det kanske dags för differentierade avgifter om man hyr ut eller inte?  

 

Årsmötet 2018-03-30 föreslog att plogningsresurserna fortsätter med samma upplägg 

som tidigare.  

Styrelsen konstaterar vidare att plogning av infarter kostar nästan lika mycket som 

plogning av vägarna.  

Plogning av vägar    2020: 682045 kr. Perioden jan-okt 2021: 451800 kr.  

Plogning av infarter  2020: 504484 kr. Perioden jan-okt 2021: 457800 kr.  

 

Styrelsens förslag till beslut: 

 

Snöröjningen fortsätter som idag under 2022/2023. Stämman tillsätter en 

arbetsgrupp för den långsiktiga.  
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