Dataskydd – GDPR
Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Det innebär att du som
medlem i vägföreningen får utökad kontroll över hur vi samlar in och behandlar dina
personuppgifter. Det tycker vi är bra! Vi har alltid värnat om din integritet och att du skall
känna dig trygg i att dina uppgifter hanteras på bästa sätt och enligt GDPR.
GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är
samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på företag m.fl. och sätter fokus på
de rättigheter som du har, bl.a. att du har rätt att begära information om behandlingen
av dina personuppgifter. Se vidare EU’s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.
Du kan när som helst få reda på vilka uppgifter vi har om dig.
Styrelsen för Landvetters vägförening beskriver här hur vi hanterar personuppgifter. Vi har
med hjälp av vägledningsmaterial från Riksföreningen för enskilda vägar (REV) inventerat
hur vi behandlar personuppgifter.
För Landvetters vägförening finns endast ett register som behandlar personuppgifter och detta
är Medlemsregistret som ligger på en extern server, vilken är densamma som
debiteringslängden. Denna fungerar både som medlemsregister och som röstlängd på
föreningsstämman. För debiteringslängden finns lagkrav på att denna skall vara tillgänglig för
medlemmarna på föreningsstämman enligt 41-42 §§, lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter.
Skriftligt samtycke krävs från medlemmar för att registrera e- postadresser och för att lämna
ut register. Föreningen har inga register där känsliga personuppgifter förekommer. De enda
register är debiteringslängden och de register eller listor som Lantmäteriet lämnar ut till
vägföreningen och som innehåller personnummer och fastighetsbeteckning. Vägföreningen
publicerar inte vare sig debiteringslängden eller listor från Lantmäteriet på hemsidan. Vi har
inget särskilt register över förtroendevalda utöver att vi har angett namn på de personer som
har uppdrag för föreningen i styrelsen, valberedning och revisorer på vår hemsida. Till vissa
av de förtroendevalda finns telefonnummer och e-postadresser som har godkänts för
publicering.
Uppgifter på debiteringslängden
På debiteringslängden finns inga personnummer. Debiteringslängden innehåller enligt lagkrav
följande uppgifter:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Det totala belopp som skall uttaxeras
Vad varje medlem skall betala
När betalning skall ske
Fastighetsbeteckning
Namn på ägare till fastighet
Folkbokföringsadress till fastighetens ägare
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Hur debiteringslängden används
Debiteringslängden förvaras hos kassör, sköts av ordförande och kassör tillsammans och
används på följande sätt:
▪
▪
▪
▪

För att uppdatera ägare till fastigheter inom vägförningen.
Vid utdebitering av vägavgiften.
Vid utskick till vägföreningens medlemmar såsom kallelse till föreningsstämma.
Tillgänglig i fysisk form på föreningsstämman som röstlängd och för granskning

Debiteringslängden får hållas tillgänglig för kallelsetidpunkt till föreningsstämman om det
sker genom en låst sida på hemsidan som endats är tillgänglig för föreningens medlemmar.
Eftersom vägföreningen inte har några låsta sidor har styrelsen valt att endast hålla
debiteringslängden tillgänglig i fysiskt format på stämman.

Beläggningar säsongen 2018
Efter vårens besiktningar har styrelsen tagit följande beslut avseende beläggningar. Vissa
mindre avsnitt på andra vägar som inte nämns nedan kommer även att beläggas eller lagas.
Början av Hökabergsvägen från riksvägen och upp till Pekhornsvägen. Del av
Pinntorpsvägen. Del av Paradisvägen. Del av Västergårdsvägen. Doppingvägen hela
sträckorna stickvägarna åt höger och vänster. Delar av Gamla Prästvägen. Västerängsvägen.
Bårekullavägen vid vändplan. Del av Byvägen. Del av Berghemsvägen.
I Källdalen och Rösetområdet kommer IP-Only inom ett år att lägga fiber år, därför kommer
inga beläggningar att ske i dessa områden innan fibernedläggningen är klar.

Trafikhinder
Med anledning av att det tycks råda en del osäkerhet och oklarhet vad gäller trafikhinder så
vill styrelsen helt kort förklara gällande regelverk.
Landvetters vägförening har närmre 900 medlemmar och innefattar uppåt 4 mil väg.
Vägföreningen förvaltas i enlighet med Lantmäteriets förrättning, vägföreningens stadgar och
enligt bestämmelserna i Anläggningslagen och Lagen om förvaltning av samfälligheter.
Vägföreningens styrelses befogenheter, rättigheter och skyldigheter ligger helt inom ramen
för dessa regelverk.
Frågan om farthinder kommer väldigt ofta upp då vägföreningens medlemmar önskar sänkta
hastigheter på våra vägar. Medlemmarnas önskemål i detta avseende, likväl som i många
andra, är väldigt varierande. För anrättande av farthinder gäller att beslut måste tas på
årsstämma.
På föreningens årsstämma nu i mars hade styrelsen lagt fram ett förslag om att där behovet
finns starta anläggandet av farthinder, vilket är på ett stort antal ställen. Tahultsvägen är den
väg som har varit mest diskuterad i detta avseende, därmed styrelsens förslag att starta
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anläggandet av farthinder på denna väg. Styrelsens förslag röstades ner på stämman. Detta i
sig behöver inte innebära att farthinder inte kan anläggas på bekostnad av medlemmar enskilt.
Reglerna är dock desamma. Beslut måste tas på årsstämma. Motion kan då lämnas in i januari
månad innan stämman, förslagsvis med två alternativa lösningar. Den ena lösningen kan vara
att föreningen (vilket betyder vi samtliga medlemmar) står för denna kostnad, den andra att
medlemmen/medlemmarna bakom motionen bekostar detta och underhållet utav hindret
själva. Viktigt att betona är att utformningen av farthindret måste diskuteras med och
godkännas av styrelsen innan anläggandet.

Övrigt.
•

•

•
•

•

Enligt den kommunala ordningsstadgan är det fastighetsägarens ansvar och skyldighet
att klippa träd och buskar, som skymmer sikten eller hänger ut över vägmark
(vägbanan med tillhörande diken och slänter) upp till en höjd av 4,6 meter eller
skymmer sikten i vägkorsningar. Se gärna vidare kommunens broschyr och
anvisningar.
Markerade hastigheter och bruttovikter måste respekteras för att våra vägar inte skall
skadas och för att olyckor skall förhindras. Planera därför så att tunga transporter inte
behöver ske exempelvis vid tjällossning. Undantag från angivna bruttovikter får endast
meddelas av styrelsemedlem!
Om inte annat är angivet är, enligt de kommunala parkeringsföreskrifterna, parkering
tillåten i högst 24 timmar på våra vägar, under förutsättning att vägen/vändplan inte
blockeras.
Trädgårdsavfall och annat skräp hör inte hemma i diket! Detta skall läggas i
komposten eller soptunnan! Diken måste fungera och leda bort vattnet, som annars blir
stående och tränger in i och skadar vägkroppen. Skräpet kan även orsaka stopp i
trummor med översvämning som följd. Tänk på att det är vi alla medlemmar som får
betala för dessa egentligen ganska onödiga kostnader!
Som bekant har vägföreningen ingen heltidsanställd personal, utan allt bygger på att
medlemmarna meddelar styrelsen eventuella skador på vägar och diken. Så snart
styrelsen får kännedom om skadorna så kommer den att agera, men får inte styrelsen
veta något, så kan den heller inte agera. Ring därför alltid till föreningen och
meddela eventuella skador!
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