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Motion till Närlunda vägförening gällande vägavgiften 

 

Bakgrund 

 
Gräsåkers samfällighet är en förening på 144 hushåll, varav alla består av radhus. Samfälligheten 

drivs av en egen förtroendevald styrelse som vanligtvis har en sittande mandatperiod på två år. 

Gräsåkers samfällighet har endast underhåll fram till den allmänna vägens slut (den allmänna delen 

av Gräsåkersvägen slutar vid en stor vändplan där området börjar). Gräsåkersvägen fram till 

vändplanen sköts och underhålls av Närlunda vägförening. Detta innebär att boende i Gräsåker inte 

har underhåll av varken väg eller belysning fram till sin tomtgräns, vilket vi anser man bör ha om 

hela avgiften ska inkrävas.  

 

Samfälligheten ombesörjer sitt eget underhåll av området såsom gräsklippning, snöröjning, 

beskäring av träd och skötsel av grönområden. De boende bekostar själva underhåll av vägar inom 

området genom ny asfaltering, ny belysning mm. eftersom marken ägs av samfälligheten. 

 

I dagsläget taxeras samtliga 144 hushåll i området på samma sätt, det vill säga 2400kr/år. Precis 

som en enskild villaägare som har tomt intill väg som sköts och underhålls av Närlunda 

vägförening. Detta anser vi är orimligt och det känns väldigt orättvist med hänvisning till ovan 

beskrivning.  

 

 

Motion 

 

Vi anser att boende i Gräsåkers samfällighet ska taxeras på samma sätt som till exempel områden 

med flerfamiljshus och bör således få en reducerad vägavgift. Enligt Närlunda vägföreningens egna 

tariffer på minst 40 % per hushåll. 

 

Vi hoppas genom denna motion få styrelsen och stämman på Närlunda vägförening att sänka 

vägavgiften enligt förslaget här ovan.  

 

 

Vänligen, 

Styrelsen för Gräsåkers Samfällighetsförening, genom; 

 

Mia Beckman, ordförande (Gräsåkersvägen 43 B, Ekerö-Väsby 43:532) 

Erik Kvist, kassör (Gräsåkersvägen 9 D, Ekerö-Väsby 43:611) 

Mats Nyman, ledamot (Gräsåkersvägen 37 C, Ekerö-Väsby 43:515) 

Johan Eremar, ledamot (Gräsåkersvägen 49 D, Ekerö-Väsby 43:552) 

Kristoffer Sundin, ledamot (Gräsåkersvägen 17 E, Ekerö-Väsby 43:592)  

Jessica Hjertén, ledamot (Gräsåkersvägen 47 F, Ekerö-Väsby 43:560) 

Erik D´Este, ledamot (Gräsåkersvägen 41 D, Ekerö-Väsby 43:540) 

 

 

 

 

 

 


