
2022-07-11, Kerstin Åklundh

Verksamhetsberättelse för Yngsjö Havsbadsvägen 
Vägsamfällighet, GA 23
Styrelsen för Yngsjö Havsbads Vägsamfällighet lämnar följande 
redovisning för verksamhetsåret 2021-07-01 — 2022-06-30.

Styrelse
Styrelsen har bestått av: Ordförande, Magnus Rygler, 

Sekreterare, Kerstin Åklundh, 

Kassör; Thorsten Wanngren

Ledamöter; Ann-Margreth Nilsson och Jörgen Persson

Suppleanter; Nils-Olof Grahn och Sven Tufvesson. 

Revisorer; Karl- Gustav Edvik och Eva Lindholm. 

Revisorssuppleant; Jan Romlin 

Verksamheten
Under verksamhetsåret har vägen sopats och kantklippts. Den relativa 
milda vintern har inte medfört något större snöröjningsbehov. 

Kommunen har uppmärksammats på att det står döda och risiga träd 
inom vägområdet längs Havsbadsvägen. Ca 10 träd har markerats och 
dessa har sågats ner på kommunens bekostnad.

Styrelsen konstaterar att justeringen av fartguppen till att vara dimensio-
nerade för 30 kilometer per timme har fallit väl ut.

Trasig armatur samt stopp i brunnen vid kommunens parkering har 
felanmälts. 

Vägdeklaration har skickats in till Trafikverket. Syftet är att ompröva 
bidragsrätten för Havsbadsvägen och det genomförs vart 5:e år. 
Resultatet har redovisats i ett Tillsynsprotokoll och skillnaden mot det 
tidigare är att Havsbadsvägen har klassats om från D-väg till E-väg. 
Detta medför att Trafikverkets driftbidrag minskar från 60 till 40% och 
det särskilda driftbidraget från 70 till 50%.
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D-väg. Väg för det rörliga friluftslivet (inte i vinstdrivande syfte) eller 
kulturintressen som inte är av betydelse för fast boende inom 
landsbygdsområde. Vägens årsdygnstrafk eller säsongsdygnstrafk ska 
normalt vara 25 fordon eller fler. Bidrag högst 70 procent.  

E-väg. Väg för normalt minst 25 fritidshus och där vägen utgör 
uppsamlingsväg för bebyggelsen. Bidrag högst 40 procent. 



På årsmötet 2021 diskuterades finansiering av kommande upprustning 
av Havsbadsvägen och styrelsen fick i uppdrag att fortsätta arbetet med 
finansieringsfrågan. Vidare lyftes frågan om att medvetandegöra berörda 
fastighetsägare om att de är medlemmar i Vägsamfälligheten. Idag är 
det många som inte känner till det och därför kommer det bli svårt att 
påbörja en eventuell utdebitering. Det optimala vore om alla inom det 
geografiska området som tillhör vägsamfälligheten solidariskt betalar en 
mindre årlig avgift för att undvika en kostsam förrättning.

Frågan om en förrättning som inkluderar samtliga fastigheter i väg-
samfälligheten har varit en genomgående punkt på verksamhetsårets 
styrelsemöten. Styrelsen har varit i kontakt med Lantmäteriet samt fått 
rådgivning via REV:s lantmätare. Frågan är komplex och svaren på hur 
ett genomförande kan ske spretar. Parallellt har det pågått ett arbete 
med nya bestämmelsen som medför att vägföreningar genom 
stämmobeslut, med 2/3-majoritet, kan besluta om att ändra andelstal för 
redan befintliga medlemmars fastigheter. Den nya lagbestämmelsen 
§43a i anläggningslagen är antagen av Riksdagen och började gälla den 
1 juli 2022. För att de beslutade andelstalen ska bli gällande krävs att de 
godkänns och registreras av Lantmäteriet innan de kan läggas till grund 
för en uttaxering. Lantmäteriet kommer att ta betalt för sitt arbete.

Vägen blev senast belagd någon gång mellan åren 1985-1988. Därefter 
har den lagats på de mest utsatta ställena. Potthål och rotsprängningar 
är de vanligaste skadorna. Styrelsen bedömer att det i nuläget finns 
behov av justering och asfaltering av vägen. Trafikverket och 
Kristianstads kommun har kontaktats för att diskutera finansiering och 
det finns möjlighet att söka bidrag för åtgärderna. 

Medlemmar

Register finns över medlemmar i vägsamfälligheten, ca 225 st, från en 
förrättning som är daterat 1956. Aktuell detaljplan anger 
fastighetsbeteckning 219:376 som högsta nummer vilket även bör vara 
ungefär det antalet fastigheter som tillhör området för samfälligheten, 
dvs 376 st. Antalet registrerade medlemmar stämmer alltså inte överens 
med det faktiska antalet. 


Enligt uppgift från kommunen i juni 2022 så finns det 364 fastigheter 
med fastighetsbeteckning Yngsjö 219:xx och 181 folkbokförda 
personer på dessa fastigheterna.


Ekonomi

Trafikverket och Kristianstads kommun har betalat ut ca 20 000 kr i 
bidrag för drift och underhåll av Havsbadsvägen. Bidraget täcker 
kostnader för årets drift-och underhållsåtgärder. 


Om större investeringsåtgärder ska genomföras, så som justering och 
asfaltering av vägen, förutsätter det bidrag från stat och kommun. 
Alternativt att det tas ut en avgift från de som tillhör det geografiska 
området som är kopplat till vägsamfälligheten. För att avgiften ska 
kunna tas ut av samtliga nu ingående fastigheter krävs en lantmäteri-
förrättning. En förrättning kan göras i sin helhet av kommunens 
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Lantmäterienhet och till en kostnad på mellan 3 000 - 5000 kr per 
fastighet. Dock finns det andra lösningar som medför en betydande 
insats från styrelsen. Tex kan styrelsen skriva överenskommelser med 
de fastighetsägare som idag inte ingår i vägsamfälligheten. 


I dagsläget tas ingen avgift ut från medlemmar i föreningen. 


Utbildning

Kerstin Åklundh, styrelseledamot, har medverkat vid ett utbildnings-
tillfälle i REV:s regi. Ämnet var ”Olika sätt att ändra andelstal”.


Möten, kommunikation

Årsmöte 2021 genomfördes 29 juli. Protokollet finns att läsa på

Villaföreningens hemsida.

Inför årsmöte 2022 har styrelsen lagt upp dagordning, verksamhets-
berättelse, revisionsberättelse samt underhållsplan.

Styrelsen har träffats 11 gånger under verksamhetsåret. 

Yngsjö 2022-07-

……………………………………… …………………………………….

Ordförande, Magnus Rygler  Sekreterare, Kerstin Åklundh

……………………………………….

Kassör, Thorsten Wanngren

……………………………………… …………………………………….

Ledamot, Ann-Margreth Nilsson  Ledamot, Jörgen Persson
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