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Framställan angående tillskapande av tjänst och budget för vägförvaltare
Norra Åbyggeby vägsamfällighetsförening GA: 5 anlitar sedan tidigare redovisningskonsult för att
hantera de löpande ekonomiska frågorna. På motsvarande sätt vill styrelsen ha en vägförvaltare som
tar hand om en rad frågor kring våra vägar. Detta skulle underlätta styrelsens arbete och på sikt
innebära att vi lättare kan bemanna styrelsen.
Vägföreningen bygger på ideellt arbete. Uppgifterna kan ta ganska mycket tid i anspråk. Tid som allt
färre är beredda att satsa av sin egen fritid. Ett sätt att lösa problematiken är att anlita en arvoderad
vägförvaltare
Vägföreningen har god ekonomi och styrelsen menar att vi har förutsättningar för att kunna anlita en
vägförvaltare. Det är svårt att definiera kostnad för detta. Arbetsbelastningen varierar år från år
beroende av den aktuella situationen. Styrelsen har föreslagit en summa om 50 000 kr för
vägförvaltare i budgeten för 2016.
Godkänner årsstämman detta förslag har styrelsen för avsikt att aktivt börja söka efter lämplig
person under våren 2016.
Observera att förvaltaren i detta förslag inte är beslutande utan enbart tar fram underlag till
styrelsen och hanterar löpande frågor enligt styrelsens anvisningar.
I framtiden ser styrelsen att det kan utvecklas till att vi slår ihop rollerna som vägförvaltare och
vägfogde. Då bör den personen väljas av årsstämman. I nuläget menar vi att det är lämpligare att
styrelsen får i uppdrag att anlita en vägförvaltare.

Vägförvaltarens uppgifter är:
•
•
•
•
•
•
•

Vara stöd till vägfogden
Ta fram underlag till styrelsen när det gäller vägunderhåll, reparationer med mera
Bistå styrelsen med upphandling av entreprenörer (vinterväghållning, grusning med mera)
Ha kontakt med entreprenörer, göra uppföljningar av arbetet
Ta fram underlag för ansökan om bidrag
Genomföra inspektioner av vägarna
Ansvara för att vägar stängs av för tunga transporter vid aktuella tidpunkter som tjällossning,
kraftig nederbörd etc.

Vägförvaltaren sköter alltså det mesta av det löpande arbetet. Styrelsen ansvarar för och fattar alla
beslut.

Kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•

Van att arbeta självständigt
God social kompetens
God lokalkännedom om Norra Åbyggeby
Erfarenhet av skötsel av vägar, gärna kunskaper i vägteknik
Van vid att kommunicera via e-post, webb etc
F-skattsedel

Styrelsen föreslår stämman att besluta:
•
•
•

att ge styrelsen i uppdrag att utse en vägförvaltare enligt beskrivning ovan för
verksamhetsåret 2016
att ge styrelsen i uppdrag att till årsstämman 2017 presentera en utvärdering och
rekommendation om eventuell fortsättning
att i budgeten 2016 avsätta 50 000 kr för arvodering av vägförvaltare
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