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Om händelser i en vägsamfällighet 2007-2012 i samband med anläggandet av en 

vindkraftspark med 40 verk. 

 

• Kommunens samråd med sakägare och boende skedde 2003. 

• Vindkraftsföretagets samråd gjordes 2005. 

• Miljöprövningens tillstånd klart 2007. 

• Samtliga tillstånd för vindkraftsbolaget klara i september 2009. 

• Byggstart förbereddes och påbörjades 2008. Världskonjunkturen fick planerna att fallera.  

• 2010 påbörjas anläggandet. 

• Invigning av de första 20 verken 23 juni 2011. 

• Hela vindkraftparken stod klar 2012. 

 

 
Planerade tillfartsvägar till vindkraftsparken vid samrådet 2005. 
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Så här svarar fastighetsägaren då denne uppmärksammar att ny vägdragning (ljust 

rosamarkerad på kartan ovan) är föreslagen från Fäbodvägen till vindkraftparken via hennes 

skifte. Denne fastighetsägare är utbo och närvarar aldrig på vägstämmorna. 

 

 

      

       

 

 

 

Vägföreningen 

Styrelseledamöterna i vägsamfälligheten är fem. En av dem är Rolf Jonzon. 

Sekreterare är HH men protokollen skrivs av Vera Jonzon (berättade hon på min direkta fråga 

under vägstämman 2009). 

Valberedningens bestod av två personer, Tomas Erixon och Vera Jonzon, varav den 

sistnämnda är sammankallande. 

Revisorssuppleant 2009-2011 var Anders Jonsson, son till R & V Jonzon. AJ är inte delägare 

i skogsbilvägen. Han upplåter mark till fyra vindkraftverk och har, liksom övriga 

markupplåtare, genom ett kontrakt förbundit sig att försöka ge vindkraftsföretaget tillträde till 

vägar han inte själv har full rådighet över. Han sitter i kommunfullmäktige. 
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2007 
På denna stämma beslutades, på förslag av RJ, att 70 % av kassan skulle användas till 

grusning av en ”blindtarm” på skogsbilvägen. Förslaget lades fram först på stämman, fanns 

inte med på dagordning eller kallelse. Då ekonomiska frågor beslutas i en 

samfällighetsförening, ska underlag finnas på dagordningen. Detta kan skickas med i kallelsen 

till medlemmarna för att de ska kunna ta ställning och hinna tänka över förslaget. Om inte ska 

förslaget två veckor före stämman finnas att läsa på i kallelsen angiven plats. Nu beslutades 

allt med stor hast för delägarna. Jag påpekade innan beslutet togs, att det var ett felaktigt 

tillvägagångssätt. Ingen lyssnade. Jag och min man reserverade oss mot beslutet. Därefter 

överklagade vi beslutet till fastighetsdomstolen och fick rätt. Familjen vågade inte gå emot 

domstolsbeslutet. 

 

2008 

AJ, hemmansägare, markupplåtare till kraftverk och kommunpolitiker, deltog för allra första 

gången på Fäbodvägens föreningsstämma i maj månad 2008. Då han inte är delägare i 

vägsamfälligheten hävdade han att han deltog i egenskap av delägare i bysamfälligheten, 

vilken har några få andelar i skogsbilvägen då denna passerar fäbodallmänningen. Han var 

inte utsedd på byastämman att företräda bysamfälligheten och var den ende närvarande från 

byaföreningen som inte också är delägare i vägen. Frågan om representant från 

bysamfälligheten har över huvud taget aldrig diskuterats i någon byastämma. 

 ♦ En tillfällighet att han började närvara just detta år? 

 

I november 2008 hyvlades och kantskars skogsbilvägen, ”Fäbodvägen”. Vägverket 

Produktion Nord (numera Svevia) utförde åtgärderna med RJ som beställare av arbetet. 

Beslutet var inte förankrat hos alla styrelsemedlemmarna och kostnaden var mångdubbelt 

högre än normala år. Samma höst arbetade Vägverket Produktion Nord med transporter å 

Vinsjövägen (”Rolfs väg” som han gör gällande) för att förbereda vägbyggandet uppe på 

Gabrielsberget.  ♦ En tillfällighet att Vägverket fick uppdrag även med Fäbodvägen detta år? 

Vanligtvis får RJ:s son AJ uppdraget att mot ersättning åtgärda Fäbodvägen då detta behövs.  

 

På den första stämman AJ deltog i, 2008, valdes han på förslag av valberedningen, med sin 

mor som sammankallande, till revisorssuppleant i vägsamfälligheten. ♦ En tillfällighet? 

 

2009 

Även 2009 (stämman hölls i bagarstugan i grannbyn) deltog AJ. Ny ordförande valdes då den 

sittande avlidit. RJ föreslår en rejäl ersättning till den nye ordföranden, den ende i styrelsen 

som föreslås få ersättning.  ♦ En tillfällighet?  

Jag tolkar det hela som att familjen köper den nye ordförandens lojalitet som förmodas vara 

tjänstvillig och stå på familjens sida i kampen om vägupplåtandet. Den nye ordföranden har 

inget kontrakt med vidkraftsföretaget men har suttit länge som ledamot i styrelsen 

tillsammans med RJ. 

 
(I verksamhetsberättelsen för Fäbodvägen år 2009 står bland annat: ”Vi har fått nästan hela vägen grusad i gåva av Tomas 

Erixon”. Tja, gruset hade bysamfälligheten fått från Botniabaneprojektet som precis avslutats. Svevind hade bekostat 

utkörningen som ett ”frieri” till byborna, som någon kallade det.) 
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Vintern 2009/2010 var den 8,3 km långa skogsbilvägen plogad. Det är första gången i dess 

två decennier långa historia.  ♦ En tillfällighet? Ingen hemmansägare i byn skulle privat 

bekosta plogning, inte heller vägsamfälligheten. På stämman 2010 svarade AJ på min direkta 

fråga att det var vindkraftsföretaget Svevind som bekostat snöröjningen.  ♦ En tillfällighet? 

 

2010 

På denna årsstämma kom (styrelsen)/RJ med förslaget att ta bort andelstalen för delägarna och 

ersätta dem med en årlig avgift, lika stor för samtliga andelsägare.  ♦ Var det av en tillfällighet 

förslaget kom upp när vindkraftparken påbörjats? Förslaget framgick inte av kallelsen utan 

togs upp direkt på stämman. Jag hade informerats av en styrelsemedlem dagen innan, min 

gamla barndomskamrat, som glad i hågen berättade att nu skulle det bli rättvisa i föreningen, 

andelstalen skulle bort. Förslaget från styrelsen skulle bli att alla delägare skulle betala samma 

årliga avgift. Jag häpnade. Anledningen att medlemmarna tilldelas olika andelstal vid en 

vägförrättning är för att ge rättvisa. Olika hemmansägare har olika båtnad (nytta) av vägen, 

allt beroende på storlek på markinnehav, avstånd från vägen till sin mark, hur mycket 

avverkningsklar skog som finns eller hur stor andel som redan har avverkats vid 

föreningsbildandet. Detta räknar lantmätaren ut och föreslår olika andelstal som eventuellt 

jämkas och sedan fastställs då föreningen registreras. 

 

Själfallet påpekade jag detta, både för min barndomskamrat och sedan på stämman. Varför jag 

informerades muntligt i förhand om vad som skulle komma upp på stämman kan jag bara 

spekulera i. 

 

På stämman 2010 var Erik J med för första (och enda) gången.  ♦ En tillfällighet? Han är 

sekreterare i bysamfälligheten men har inga andelar i Fäbodvägen men väl påskrivet kontrakt 

med Svevind. På stämman röstade han i frågor gällande Fäbodvägen, vilket jag påpekade var 

felaktigt, men detta tog ingen hänsyn till. Erik J hävdade, liksom AJ, att han är en del av 

”byamännen” som äger fäbodallmänningen och därmed har rätt att rösta. Varken han eller AJ 

var utsedd av ”byamännen” och ”byakvinnorna” att representera dem, jag anar att ingen av de 

övriga i bysamfälligheten kände till att de representerades av dessa herrar. Tolkningen blir 

den att Erik J var med på vägstämman, på begäran av familjen, för att ge ytterligare röststyrka 

trots att han inte hade rösträtt. 

 

När det gällde förslaget om borttagande av andelstal höll jag stånd mot aggressiva angrepp 

och stod på mej att det är olagligt att ta bort andelstal. RJ argumenterade för förslaget men 

vek till sist undan och förslaget kunde inte röstas igenom. Han insåg att jag och min man 

skulle gå till fastighetsdomstolen om förslaget gick igenom. Detta maktspråk förstår familjen. 

Vad som gäller i en samfällighetsförening känner familjen mycket väl till men långt ifrån alla 

övriga andelägare. Familjen kan lätt frångå samfällighetslagen och föreningsstatuter eftersom 

övriga medlemmar inte vet vad som gäller. Därför har familjen makt. Kunskap är makt som 

alla vet. Men kunskap är även hot mot makten. 

 

2011 och 2012 

På vägstämman 2011 och 2012 var AJ närvarande. Då han 2012 av valberedningen, med 

mamma VJ som sammankallande, föreslogs uppgraderas till revisor kunde jag inte låta bli att 

protestera. Skulle AJ, som brukar utföra arbeten på vägen på vägstyrelsens uppdrag och som 
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har sin far i styrelsen – skulle han granska sina egna fakturor och även sin egen far. Det är jäv. 

Det är nepotism. Utöver detta är AJ inte delägare i vägsamfälligheten. 

 

TE, delägare i vägsamfälligheten, medlem av valberedningen i vägsamfälligheten samt 

ordförande i bysamfälligheten, argumenterade för att AJ skulle väljas till revisor. Nu blev det 

inte så att AJ valdes till revisor. Varken VJ eller RJ var närvarande på stämman detta år och 

AJ kom sent, vilket förklarar att man vågade rösta mot ”makten”. Totalt har föreningen 

ungefär 30 medlemmar. Alla är valbara till styrelseposter men de som inte har kontrakt med 

Svevind ratas av valberedningen i samfällighetsföreningarna, både byns och Fäbodvägens. 

Sammankallande i båda valberedningarna är VJ.  ♦ En tillfällighet? 

 

Som straff för att jag motsatte mig VJ:s förslag till val av sonen som en av revisorerna i 

vägföreningen, blev jag själv icke omvald som revisorssuppleant på bysamfällighetens 

stämma ett par månader senare samma år, 2012.  ♦ En tillfällighet? Jag tolkar det som att VJ 

ville visa var skåpets ska stå, vem som har makten då jag och min man försöker få till rättvisa 

och demokrati i samfälligheterna, då vi försöker förflytta makten från familjen till delägarna, 

allt i enlighet med den lagstiftning som samfälligheter har att följa. Vi strävar efter demokrati, 

att frågor ska genomlysas i förväg och att alla ska våga ha en åsikt. Det brukar bli bättre 

resultat då än när folk skräms till tystnad. Diktatur anser jag inte är eftersträvansvärt. 

Problemen i byn är strukturella och djupgående. 

 

Personligen tycker jag det är intressant att en 78-årig pensionerad, politiskt aktiv 

småskollärarinna reagerar så sandlådelikt, räddhågat och inskränkt. Att förstå hur familjen, 

som består av tidigare och nuvarande lokalpolitiker, beter sig för att behålla makten är 

fascinerande. Att regera med så enkla medel som sker här skulle inte gå på en större ort, säg 

stad, med större kunskap bland invånarna. Mor och son sitter i kretsstyrelsen för centern i 

kommunen, sonen även i fullmäktige. De är offentliga personer men granskas inte av medier, 

de granskas av ingen.  

 

VJ är den som givit mej förtäckt hot om min framtid i byn. Familjen tror att den som utsätts 

för hot ska tystna.  Jag tänker berätta mer om skeenden och förväntar mig därför ytterligare 

trakasserier från familjen. Det som förvånar mig är att de andra hemmansägarna tillåter sig att 

bli överkörda. Var finns självkänslan? Förutom VJ är vi tre hemmansägare med högre studier, 

samtliga kvinnor. Att utbildning inte behöver ge självkänsla är tydligt. 

 

♦ Tillfälligheter? 

Händelserna i vägsamfälligheten under dessa år var avsedda att tömma kassan och göra oss 

delägare, som inte har kontrakt med Svevind, ”mjukare” inför ett förslag om att öppna upp för 

vindraftsbolaget att utnyttja vägen för ”enstaka transporter”. Detsamma gäller borttagande av 

andelstalen och istället införa en fast kostnad per år. Att låta vindkraftbolaget ta över och själv 

slippa lägga ner pengar på vägen under en period hade kanske normalt gått bra då ingen 

normalt brukar säga emot familjens förslag. Bygden är generellt fattig och sparade 

hundralappar betyder mer än man kan tro. 

 

Även Myrvägens ordförande hade gett med sig, han som är så mån om ”sin” väg och vakar 

nogsamt över nyttjandet av den. Myrvägen är den sträcka som går från Riks13 och till byns 

nordvästligaste bebyggelse. Därifrån tar Fäbodvägen sedan vid. 
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Detta är en version av hur planerna för Fäbodvägen varit och varför de inte gick i lås. 

Uppgifterna baseras på protokoll, verksamhetsberättelser, årsredovisningar och egna 

anteckningar. Med öppenhet och genomlysning kommer man längre än genom att mörka, 

vilket sker och har skett i byn. Rädda människor skapar inget av värde. 

 

 

"Den yttersta tragedin är inte de onda människornas ondska utan de goda människornas 

tystnad."  
Martin Luther King 


