
        
 

 
Lite info om våra byvägar 
 
I januari förra året hade vi ett möte i bystugan om vägarna. Anteckningar och bildspel från 
mötet finns på första sidan på www.ullvi.se. Vi informerade då om att kommunen bestämt 
sig för avsäga sig ansvaret för byvägarna men lovade att fortsatt sköta den löpande driften 
medan byarna ska stå för investeringar (upprustning).  
 
Vi börjar nu se slutresultatet av fem års kommunalt beslutande (det är sammanlagt åtta 
kommunala beslut som fattats i vägfrågan från 2016, se bif. Mer info). Det är mycket att 
sätta sig in i för byarna och fastighetsägarna! Det visar sig att vad kommunen utlovade 2016 
blivit gradvis mindre samtidigt som kostnaderna för oss blivit allt högre.  
 
Vad får vi och vad kostar det och är det värt det? Det ska vi försöka ge svar på här nedan.  
 
Vad vi får är snöplogning och sandning och lagning av typ potthål och dikesslåtter.  

Kostnaderna för att få den begränsade kommunala skötseln är för det första vad vi får 
betala för lantmäteriförrättning. För Ullvi skulle det bli ca 450 000 kr. Tillkommer 
upprustningskostnader om kommunen inte godkänner vägarnas skick, vilket inte känns rätt, 
eftersom det i så fall handlar om att kommunen inte underhållit vägarna som man åtagit sig. 
Mer om detta kan du läsa i Hedbygruppens bif. skrift Våra vägar. Till detta kommer en hel 
del pappersarbete med uppgiftslämnande och ansökningar två gånger om året. 
 
Efter det att fastighetsägarna i Djura fått sina räkningar på 4 000 kr – 5 500 kr så börjar man 
nu fundera på om det är värt kostnaden jämfört med vad man får. Många menar att de kan 
sköta vägarna lika bra med lokala krafter, se gärna inläggen i Facebookgruppen ”Leksingar 
pratar Leksand”. Länk direkt till Fb-inläggen! 
 
I Ullvi sköter Per-Åke Helldén på Näset snöplogningen och Hasse Skogs i Hälla, sandningen. 
Kostnaderna i Ullvi har vi beräknat till 250 – 300 kr år och fastighet, se mera i bif. Mer info 
 
Vi i Väggruppen har inte tagit ställning i frågan om vi ska sköta oss själva eller ansöka om 
kommunal skötsel. Även om kommunen föredrar att teckna avtal med en lantmäteribildad 
vägförening är det inte uteslutet att få göra det med annan typ av förening. Av 
Riksförbundet Enskilda Vägars 12 000 medlemmar är 3 000 vanliga föreningar, se bif. skrift 
från REV. 
 
Vi kan tacka nej till förrättning och därmed spara ca 450 000 kr tillsammans. Pengar som vi 
då istället kan lägga på väghållningen. Mer info vad som gäller i vägfrågan finns i bif. Mer 
info 
 
Vi vill passa på att flagga för ett digitalt möte om vägarna där vi kan diskutera frågorna 
vidare. Vi måste kunna ge besked till Lantmäteriet innan förrättningarna kommer igång igen, 
om vi vill eller inte vill gå in i en förrättning. Vi kan som sagt tacka nej. Vi är tacksamma att få 
besked om du vill vara med på ett digitalt möte så att vi kan ordna det praktiska. Tala gärna 
om vad du tidigare använt: Messenger, Zoom, Skype etc? 
 
Ullvi Väggrupp 
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