
Till medlemmarna i Strömmadals vägförening.

Info gällande gemensam byggentreprenad med Värmdö kommun

Som ni vet så hade vi en plan att driva en gemensam entreprenad med Värmdö kommun, de skall 
förlägga vatten och avlopp och vi skulle göra förbättringar av Strömmadalsvägen.

Förbättringarna skulle bestå i viss breddning, mötesplatser, förbättrade vändplaner ny belysning och 
en del annat som blir nödvändigt nu när området går från fritidsområde till permanent.

Kommunen och logiken sa att en gemensam entreprenad bör bli billigare för oss då byggföretaget 
ändå är etablerat åt kommunen och viss overhead förenklas.

Nåväl, vi gjorde ett avtal med kommunen efter förhandlingar år 2015.

Avtalet var då helt klart med bilagor och allt, det som återstod för att kunna skriva på var en 
upphandlad entreprenör som offererar arbetet.

Avtalet som vi då 2015 lade i lådan för framtiden var komplett med alla bilagor, den viktigaste 
bilagan var mängdförteckningen som reglerade alla principer och fördelningen mellan kommunen 
och vägföreningen. Den innehåller alla moment, massor och material som behövs och en tydlig 
procentuell fördelning i alla moment mellan parterna.

Vi gjorde tillsammans med en mycket duktig och ansedd konsult en egen beräkning 2015 med de 
priser som gällde då för alla moment och material och såg att vi låg bra till mot vår budget och det 
ekonomiska mandat vi fått från medlemmarna, skönt.

Även en större prisutveckling från 2015 till 2017 skulle inte vara något problem.

Det som nu 2017 har hänt är att när vi skulle underteckna avtalet med kommunen så står de inte för 
det vi avtalade 2015, vi fick en helt annan mängdförteckning med andra principer och 
procentfördelningar som skulle ge helt andra kostnader för oss, känns helt galet.

Vi har haft flera möten med kommunen i ärendet och de har flera gånger rättat påtalade 
felaktigheter och kostnaden har gått ner en del men mycket kvarstår.

Bland annat en hel del felaktiga och helt teoretiska beräkningar till kommunens fördel.

Vi har nu kommit fram till att bryta den gemensamma entreprenaden med kommunen för att vi inte 
annars kan ta ansvar för medlemmarnas pengar och vårt mandat. 

Dessutom har vi fullständigt tappat förtroendet för Värmdö kommun som fult och felaktigt försöker 
trycka över sina kostnader och åtaganden på vägföreningen. De får nu göra sitt och återställa så gör 
vi våra förbättringar därefter. Vi ser goda möjligheter att göra dessa förbättringar själva väl inom 
budgetens ramar.

Välkomna till mötet den 21/11 kl 18:30 så berättar vi mer och svarar på frågor.

Styrelsen/ordförande Ove Eriksson.           


