
 

Till våra medlemmar! 
 

Välkommen till Fröåvägens Samfällighetsförening! 

 

Samtliga fastigheter som nyttjar Fröåvägen från E 14 till Grundsviken vid Husåvägen som till- och 

frånfartsväg till fastigheten är genom en lantmäteriförrättning anslutna till Fröåvägens 

Samfällighetsförening. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom 

som har del av samfälligheten. Föreningen svarar för underhåll och drift/skötsel av Fröåvägen och 

stickvägen förbi Björnenliftens dalstation fram till fastigheten Björnänge 1:6 samt gatubelysningen 

upp till västra Björnens anslutning till Fröåvägen. För att täcka kostnaderna för detta tar föreningen ut 

en andelsavgift som baseras på det andelstal som bestäms när fastigheten ansluts. När en fastighets 

nyttjande förändras stadigvarande äger styrelsen rätt att besluta om ändrat andelstal. För 

näringsfastigheter beräknas andelstalet enligt särskilda bestämmelser. 

Stämma  

Föreningens verksamhetsår är 01-01 -12-31. På den årliga stämman som skall hållas före april 

månads utgång bestäms dels den slutliga medlemsavgiften för pågående verksamhetsår, dels den 

preliminära avgiften för kommande år. Kallelse till stämman sker genom annons i ortens tidningar. 

Till medlem som begär det sänds kallelsen med brev/e-post. 

 

Deltag i stämman och få möjlighet att påverka hur din väg skall skötas! 

 

Andelsavgift 

Föreningsstämman fastställde andelsavgiften för verksamhetsåret 2018-01-01—2018-12-31 till 750 

SEK per andel.  

Andelstal 

För obebyggd fastighet är andelstalet 0,2. För bebyggd fastighet bestäms andelstalet av hur många 

lägenheter fastigheten är bebyggd med och hur långt fastigheten ligger från E 14. För bebyggd 

fastighet inom Åre Björnen är andelstalet 1,0 per lägenhet och inom V Björnen 1,2 per lägenhet 

oberoende av lägenheternas storlek. Andelstalet ändras genom styrelsebeslut när bygglov har 

beviljats. Den kostnad föreningen har när lantmäteriet ändrar andelstalet i sina register debiteras 

berörd fastighetsägare till självkostnadspris. 

Ersättning för tillfälligt slitage 

När fastighet bebyggs tar föreningen ut avgift för tillfälligt slitage. Avgiften motsvarar två årsavgifter 

per lägenhet för den bebyggda fastigheten utan hänsyn till lägenheternas storlek. 

Bygglov 
När bygglov beviljats skall byggherren meddela styrelsen hur många lägenheter som skall byggas. 

Ägarbyte 

Vid försäljning av fastighet skall alltid uppgift om den nye ägarens namn och adress meddelas 

föreningen. Detsamma gäller när fakturaadressen ändras. Görs inte detta debiteras en eftersöksavgift 

på den person/företag som finns registrerad hos föreningen.  

Nya medlemmar 

Vid nybildning av tomt eller delning av bef hus med flera lägenheter och nya fastigheter uppstår får 

varje ny fastighet ansluta sig till Fröåvägen mot en avgift på 5000:-. Detta regleras av lantmätaren i 

samband med fastighetsbildningen, genom frivillig överenskommelse enl §43 i AL. 

 

Kontaktpersoner 

Administration och ekonomisk förvaltning sköts av Hufvudboken i Åre AB, 

kontaktperson Emma Thuresson, tfn: 0647 66 86 60, e-post info@hufvudboken.se 

Fogde är JF Skoter i Åre, kontaktman Sixten Fredriksson, tfn: 070 55 73 737 

Styrelseordförande är Alf Hurtigh.  

Adress 
Fröåvägens Samfällighetsförening 

c/o Hufvudboken i Åre AB. Årevägen 55, 837 52 Åre           
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mailto:info@hufvudboken.se

