


Välkommen
på informationsmöte

om beläggning.

Mälby Humledals samfällighetsförening



Våra vägar

N U L Ä G E



• Grusmaterialet är vasst och orsakar punkteringar

• Slitlagret är tunt eller obefintligt på långa sträckor

Sammanfattning av nuläge.



• Materialet är vasst.

• Spetsighetsindex för Svalbovikens 
material gör att detta material inte 
certifierats av Svevia. Svevia får ej 
använda material från Svalboviken.

Omfattande problem med materialet på vägarna.

Patrick och Iras bil med punktering sommaren 2020.



Styrelsen känner till 29 punkteringar (11 augusti):

Björn L 7 st

Jackie 3 st

Björn I 1 st

Åke 3 st

Birgitta 1 st

Roine o bror 2 st

Lars 2 st

Robin 1 st

Markus Åkersnäs 1 st

Brevbärare PostNord 1 st

Mervi Johanna Junttila 1 st

Anders Hending 2 st

Patrik och Ira 2 st

Dennis 1 st

Kent och Mia 1 st

Omfattande problem med materialet på vägarna.



• En fastighetsägare har hittills drabbats 
av kostnader på ca 30 000 kr.

• Finns stor risk att drabbade riktar krav 
mot föreningen.

• Försäkringen kan täcka om föreningen 
inte anses vara oaktsam

• Vi har dock en självrisk på 4730 för 
varje skadetillfälle.

Omfattande problem med materialet på vägarna.



Omfattande problem med 
materialet på vägarna.

• För lite slitlager lades på i samband med 
förstärkningarna.

• Stor sten från bärlagret dras upp av 
väghyveln

• Stora kostnader framför oss även om vi 
inte belägger.



• Uppskattad sträcka: 6420 m*

• Bredd snitt: 3,5 m 

• Tjocklek minimum: 5 cm

• Tjocklek rekommenderat: 7 cm

• Både Br Rehnström och Åkersnäs säger 
att det måste vara minst 5 cm slitlager 
för att genomföra en hyvling utan att gå 
ner i bärlagret.

• Denna kostnad kan undvikas om vi 
belägger vägen nu.

Om vi ej belägger måste vi lägga på nytt slitlager.

Kostnad minimum:
314 000 kr

Kostnad rekommenderad:
440 000 kr

* Inget slitlager tillförs från Högtorp till avfart mot Östtorp. Ej heller på Östtorp. Om detta ska ske ökas kostanden ytterligare. 



Om vi ej belägger måste vi lägga på nytt slitlager.

* Inget slitlager tillförs från Högtorp till avfart mot Östtorp. Ej heller på Östtorp. Om detta ska ske ökas kostanden ytterligare. 

Tjocklek 0,07
Bredd, snitt 3,5
Längd 6420
M3 till ton 1,6
Summa ton 2 517
Bröderna Rehnström offert exkl moms 140

Summa 0-18 kr exkl moms 352 330
Summa inkl moms 440 412



Våra vägar

B E L Ä G G N I N G



Vad är ändrat sedan 2019?

• Eftersom påståenden om uteblivet bidrag och diverse hinder var osakliga har inga stora 
förändringar skett i upplägget

• Förlaget från styrelsen om smalare beläggning än nuvarande vägars bredd mötes av 
motstånd. Vi har därför kalkylerat med full bredd på beläggning. 27 000 m2 har ökats till 
32 000 m2.

• Lånebeloppet har ökat från 2,1 till 2,4 pga bredare beläggning

• Amortering är rak på 15 år



För- och nackdelar - allmänt

• Värde på våra fastigheter ökar (Se nästa bid)

• Inget damm på närliggande fastigheter

• Lägre ljudnivå för närliggande fastigheter

• Rena bilar

• Ingen risk för punktering etc

• Ökad komfort, (potthåll och tvättbrädor)

• Kortare bromssträcka

• Bättre för cyklister och barnvagnar

• Mindre risk för halka (effektivare halkbekämpning)

• I vissas ögon förändras områdets 
karaktär till det sämre

• Risk för ökad hastighet

• Risk för räntehöjningar





För- och nackdelar, skötsel

• Bättre totalekonomi för en belagd väg

• Lättare att utföra effektiv vinterväghållning

• Diken fylls inte av rullgrus (se den redan 
belagda sträckan) Detta ger stora 
besparingar.

• Mindre underhållsarbete sommar

• Mindre komplext underhållsarbete sommar

• Lägre kostnader för sommarunderhåll

• Kräver en långsiktig ekonomisk planering

• Lagning av skador något svårare men kan 
göras av oss själva (med rätt folk i 
styrelsen)



IMT 40

• IMT 40 = Indränkt Makadam Tät 40 mm tjock beläggning.

• Metoden kan användas som vägbeläggning på vägar med upp till 3000 fordon per dygn.

• Denna metod är den allra vanligaste vägbeläggningen på vägar med spårbildning, ojämnheter, hål, 
kanthäng och diverse bärighetsproblem.

• Miljövänligt: Det går åt en tredjedel så mycket energi vid tillverkning av kall asfalt jämfört med 
varm. Utsläppen minskar också betydligt. Exempelvis släpps bara en tredjedel koldioxid och en 
fjärdedel svaveloxid ut jämfört med användningen av varm asfalt.



Din årliga kostnad
• Styrelsen föreslår en utdebitering 

på 220 000 kr per år fram till 2040.

• Därefter kan utdebiteringen sänkas 
till 50 000 kr, trots fortsatta 
avsättningar för framtida förnyelse 
av beläggning!

• Din årliga kostnad ökar något pga
att vi har lagt upp en ambitiös 
amortering och avsättningsplan.

• Mycket stora marginaler finns i 
våra kalkyler. 

Med beläggning



Viktiga fakta ekonomi
• Beläggning är billigare än grus.

• Styrelsen föreslår en utdebitering på 220 000 kr per år fram till 2040.

• Lånet är avbetalat 2034.

• År 2040 finns ca 2,2 mkr att använda till förnyelse av beläggning

• From 2041 kan utdebiteringen sänkas till 50 000 kr, trots fortsatta avsättningar för framtida förnyelse av 
beläggning!

• Kalkylerna innehåller stora marginaler. Se bild längre fram.



Investeringskalkyl (tkr).

Mötesplatser gamla 21 000
Mötesplatser nya 40 000
Förberedande hyvling 24 000
IMT 40 32 000 kvm 1 568 000
Övrigt 50 000
Summa exkl moms 1 703 000
Summa inkl moms 2 128 750



Långtidskalkyl (tkr).

Tkr 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Medlemsavgifter 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 50 50 50 50 50

Intäkter bidrag Trafikverket 100 102 104 106 108 110 113 115 117 119 122 124 127 129 132 135 137 140 143 146 149 152 155 158 161 164

Intäkter bidrag Flens kommun 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Övriga intäkter 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa intäkter 360 362 354 356 358 360 363 365 367 369 372 374 377 379 382 385 387 390 393 396 399 232 235 238 241 244

Driftkostnader -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105

Omkostnader (Budget 2019 20 tkr) -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7 -20,7

Amortering -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ränta -72 -67 -62 -58 -53 -48 -43 -38 -34 -29 -24 -19 -14 -10 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avsättning framtida beläggningsarbeten 0 -5 -5 -10 -20 -25 -30 -40 -45 -55 -60 -65 -75 -80 -90 -255 -260 -260 -265 -265 -265 -100 -100 -100 -100 -100

Summa kostn/likv -358 -358 -353 -353 -359 -359 -359 -364 -364 -370 -370 -370 -375 -375 -381 -381 -386 -386 -391 -391 -391 -226 -226 -226 -226 -226

Resultat 2 4 1 3 0 2 4 1 3 0 2 4 2 4 1 4 2 4 2 5 8 6 9 12 15 18



6. Finansiering

• Vi har ett lånelöfte från Sörmlands Sparbank på 2,4 Mkr

• Rörlig ränta på ca 3 procent

• Amorteringstid 15 år

• Styrelsens ansvar: Långivarens fordran säkerställs genom att samfällighetsföreningen har 
förmånsrätt för sina fordringar enligt lagen om förmånsrätt för fordringar enligt lagen om 
förvaltning av samfälligheter. Därigenom är föreningens tillgång till medel för att betala en skuld 
alltid tryggad. Borgenären behöver följaktligen endast kräva föreningen på betalning. Styrelsen är 
då skyldig att ta ut erforderliga medel av medlemmarna genom uttaxering. Skulle styrelsen 
försumma uttaxeringen kan de komma att svara personligen för skulden. 



6. Stora marginaler i våra kalkyler

• Beräknad yta tillsammans med Svevia är 30 000 m2. Vi har kalkylerat med 32 000 m2

• Vi har kalkylerat med ett lån på 2,4 mkr trots att beräknad kostnad är 2,1 mkr

• Skulle ytorna bli 30 000 m2 istället för 32 000 m2 så blir investeringen/lån 2,0 mkr



Förslag på tidsplan.

Stämmobeslut
26 sep

Förberedelser
oktober

Genomförande
november



Driftkostnader, historiskt



Driftkostnader, historiskt

• Förbrukade medel för:

• Vägförstärkning

• Sommarhyvling

• Sommarsaltning

• Grusning

• Senaste fem åren 1 145 tkr (snitt per år 229 tkr)

• Senaste tio åren 1 513 tkr (snitt per år 151 tkr)

• Observera att vi nu står inför stora investeringar igen, om vi väljer att fortsätta med grus.


