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Harlösa Vägförening
Harlösa Vägförenings medlemmar utser vid den årliga föreningsstämman den styrelse som förvaltar
och planerar för bla underhålls- och förbättringsarbeten, i enlighet med föreningens stadgar.
Medlemmar i Harlösa Vägförening
Samtliga fastigheter inom Harlösa är medlemmar i Harlösa Vägförening i enlighet med tvingande
kommunala beslut. Medlemskapet är inte frivilligt och kan inte sägas upp.
Medlemmarnas andelar i Vägföreningen
Fastigheterna i Harlösa Vägförening har olika andelstal som fastställts av Lantmäteriet 2001, där:
- obebyggd fastighet har 1 andelstal
- bebyggd fastighet med utfart till allmän väg har 3 andelstal
- bebyggd fastighet med utfart till Vägföreningens väg har 4 andelstal
- mindre rörelser har 3 andelstal
- hyreshus har 2 andelstal per lägenhet
- större företag och allmännyttan har getts särskilda andelstal beroende på typ/mängd av fordon, tex
lastbilstrafik
Medlemsavgifter
Medlemsavgifternas nivåer fastställs årligen vid föreningsstämman i april månad.
Vid 2021 års stämma, som hölls 2021-04-11, beslutades det om utdebitering med 200:-/andel för
2020.
Avgifter som inte betalas trots påminnelse, lämnas till kronofogden.
Inkomster
Vägföreningens enda inkomster är de årliga kommunala drifts- och nyanläggningsbidragen (150.967:år 2020), medlemsavgifter (256.200:- år 2020) och räntor av eget kapital
De kommunala bidragen baseras på den väglängd som Vägföreningens egna gator har, dvs 5960,5 m
Utgifter
Vägföreningens utgifter är i huvudsak kostnader för vinterväghållning, barmarksunderhåll och
förbättringar/asfaltering. Därtill finns bla kostnader för administration och arvoden. Med
barmarksunderhåll avses bla sopning av gator, rensning av brunnar, klippning av vägrenar.
Vägföreningens vägar
Harlösa Vägförening ansvarar för förvaltningen av de flesta vägarna inom Harlösa tätort.
Vägar som inte ingår i Vägföreningens ansvarsområde är bla genomfartslederna, dvs väg 104
(Gårdstångavägen), samt Lidvägen, Revingevägen, Kvinnevadsvägen runt Lasses lada, och
Stationsvägen. Dessa vägar förvaltas av Trafikverket.
Dressinvägen, Rälsbussvägen och Ångloksvägen tillhör Eslövs kommuns huvudmannaskap och
förvaltas av Eslövs kommun.
Vägförening snöröjer och halkbekämpar de vägar som är gulmarkerade på kartan enligt pdf-filen
”Gator som snöröjs av Harlösa Vägförening 2021-2022”. Se även beskrivning av snöröjningen enligt
pdf-filen ”Snöröjning/halkbekämpning 2021-2022”
Föreningsstämma 2022
Föreningsstämman för 2022 hålls i början av april i Byahuset.
Motioner som skall behandlas på föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast under januari
månad 2022 i enlighet med föreningens stadgar.
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