
Information från Strömmadals Vägförening

Hej! 

Då vi har många nya medlemmar och en hel del har hänt i området de senaste åren vill vi uppdatera 
er på vad som gäller för avseende vägföreningens status, sy=e, ansvar och befogenhet. 

Mycket av denna informaBon finns givetvis i våra stadgar och anläggningsbeslut från Lantmäteriets 
förräEning. Stadgar hiEas på vår hemsida och anläggningsbeslutet läggs där inom kort. 

FörräEningen, antagen 2017-02-20,  i samband med Bllkomsten av vår idag gällande detaljplan, 
inklusive kommunalt vaEen-och avlopp. Området är idag på god väg aE få en ny karaktär, från eE rent 
friBdsområde med sommarstugor Bll fler och fler permanentboende med villor.  

Vägföreningen ansvarar för skötsel, dri= och underhåll av vårt vägnät samt vägbelysning. 

Vägföreningen ansvarar också för områdets grönområden. Vägföreningen har nyEjanderäE och 
skötselansvar för grönområdena, dvs aE hantera s.k. skogsvård. Markägare är Astrid och Anders 
Egnell. 

Vidare ansvarar vägföreningen för dagvaEenflöden, dränering och de diken som ligger inom 
vägområdet, dvs för dränering av vägarna. Vägområde är område mellan vägen och enskilda 
fasBgheter. 

Praxis och kultur har på eE trevligt vis varit aE respekBve fasBghetsägare enkelt sköter löpande 
underhåll av vägområde/dike utanför sin egen tomt och det hoppas vi förblir så. Det kan vara aE 
rensa sly och skräp som skämmer och hindrar enkelt flöde, om dike finns. 

Större arbeten hanteras givetvis av vägföreningen på våra två arbetsdagar eller genom inhyrda 
externa entreprenörer.  

För aE förtydliga: Vägföreningen ansvarar för dagvaEendränering av vägarna, inte flöden på enskilda 
tomter. Många fasBghetsägare har nu senaste åren gjort stora förändringar av sina tomter för nya 
villor med mera. Det kan påverka vaEenflöden och dräneringar på den enskilda tomten eller kanske 
grannens och det är inte vägföreningens ansvar. 

I början av år 2020 gick vi ut med en vikBg förfrågan Bll Bll alla medlemmar/fasBghetsägare. Det var 
en nöjdhetsförfrågan/förklaring från vägföreningen och kommunen gällande hur man upplevde 
återställningen e=er VA-arbetet av området, i gränslandet mellan vägområde och den enskilda 
fasBgheten. Återställningen skulle vara i minst ursprungligt skick eller bäEre. Svar och anmärkningar 
från medlemmar skulle vara återkopplade före den sista april 2020. Om ingen återkoppling gjordes då 
och eller i anslutning Bll slutbesiktningen ansågs respekBve fasBghetsägare vara nöjd. 

Om något i eE senare skede kommer aE dyka upp måste respekBve fasBghetsägare själva kontakta 
Värmdö kommun och anföra aE  vad som hänt, dvs  e=er besiktning och då söka en lösning via den 5-
åriga garanBn av kommunens arbeten. Kommunens beteckning på detaljplanen är D226 Strömma 
S4C. 
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