
 
 

Välkommen som medlem i Stornärfjällets samfällighetsförening 

Samfällighetsföreningen förvaltar Tandådalsvägen, Orrlidsvägen, Salbäcksvägen och i stort sett alla 

vägar som nås därifrån. Medlemmar i föreningen är fastighetsägare inom samma område. 

Förvaltningen omfattar framför allt vinterväghållning i form av snöröjning och halkbekämpning, samt 

upptagning av sand/grus och vegetationsklippning efter vintersäsongen.  

Arbetet utförs av entreprenör som upphandlas årsvis. 

Vid behov utförs planerat underhåll av beläggning och andra erforderliga arbeten i vägområdet.  

För att minimera skador på vägarna p.g.a. tunga transporter vid bygg- och anläggningsarbeten på 

tomten är det viktigt att anmälan görs till styrelsen innan tunga transporter planeras genomföras. 

Se även Bilaga 1, Viktig medlemsinformation från styrelsen. 

Föreningen förvaltar också skidspår inom området, se karta på föreningens hemsida. 

www.stornarfjallet.se    

Där återfinns också information om föreningens verksamhet, hur medlemsavgiften beräknas,  

andelstal, föreningens stadgar, skidspår och snöskoterleder.   

Information om föreningens styrelse, årsmöte, protokoll mm finns också där. 

Föreningen har ett register över fastigheterna med uppgifter om resp. fastighet och adress till   

ägare / delägare. Registret uppdateras med grunduppgifter från Lantmäteriet och ajourhålles. 

Föreningen får vid ägarbyte de nya ägarnas namn och adress från Lantmäteriet när lagfart har 

registrerats.  Det är bra om ni som är nya ägare har möjlighet att redan nu via kontaktformuläret på 

hemsidan meddela oss vem, eller vilka som är betalningsansvariga för årsavgiften i det fall ni är flera 

delägare.  

Vårt ekonomi-system klarar dock av max. två fakturamottagare per fastighet. 

Lämna gärna kontaktuppgifter som mobil- / telefonnummer, e-postadress ifall vi behöver komma i 

kontakt med er av någon anledning. 

Se även Bilaga 2 som beskriver hur personuppgifterna behandlas med avseende på GDPR. 

Om ni har synpunkter på föreningens hantering av era personuppgifter så ber vi er att omgående 

kontakta medlemsansvarig. I annat fall så anser vi att ni har godkänt vår hantering av era 

personuppgifter. 

 

Välkommen till Stornärfjället! 

 

Styrelsen för Stornärfjällets samfällighetsförening 

 

 

Bilaga 1.  Viktig medlemsinformation från styrelsen. 

Bilaga 2. GDPR 2021 
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Viktig medlemsinformation från Styrelsen!                     

Fastighetsägare har skyldighet att informera sig om gällande regelverk på www.stornarfjallet.se.  

Se stadgar, förrättning 2015 och under respektive flik. 

-Fällning av träd/röjning av sly får ej ske utanför egna tomten utan styrelsens medgivande. Efter 

godkänd ansökan och uppmätt kvantitet faktureras värdet för träden fastighetsägaren av Malung-

Sälens kommun. Entreprenör som utför arbetet skall informeras om att vägar, vägkanter, diken 

dokumenteras före/efter utfört arbete.  Lämplig jordbrukstraktor med timmervagn får användas för 

att köra ut timmer till bilväg inom om samfälligheten. Inga upplag av timmer, GROT eller ris 

kvarlämnas inom området efter avslutat arbete. 

-Markarbeten utanför egna tomten, i vägområdet mellan tomt och vägkant, flytt eller ändring av 

infart får ej ske utan styrelsens medgivande. 

-Uppställning av arbetsbodar, containers eller maskiner utanför egna tomten får ej ske utan 

styrelsens medgivande. 

-Lagring av schaktmassor, timmer eller andra material får ej ske ens tillfälligt utanför egna tomten 

utan medgivande från styrelsen. 

Fastighetsägaren kan bli ersättningsskyldig och/eller ålagd att återställa av styrelsen ej beviljade 

åtgärder. 

Skador på vägarna och dess ytskikt, vägområdet med tillhörande diken som orsakats av 

fastighetsägaren eller dess entreprenör i området vid arbete, transport, lastning/lossning av material 

eller maskiner skall utan dröjsmål anmälas till info@stornarfjallet.se. 

Anmälan skall ske av fastighetsägare/beställare eller entreprenör. Efter besiktning kommer skador 

åtgärdas och faktureras fastighetsägaren eller efter överenskommelse dess entreprenör. 

Viktbegränsning BK2 gäller hela områdets vägnät förutom Joängsslingan med begränsad 

totalvikt om 25 ton. För mer information om viktbegränsning, BK2, se tranportstyrelsen.se   

Snöskoter.                        

Se hemsidan för information om hur du får framföra skoter inom samfälligheten. Det är ditt ansvar 

som fastighetsägare att meddela hyresgäster och besökare om gällande regler. Avviker du från led är 

bötesbeloppet 10.000 kr/skoter. Alla transportleder inom samfälligheten är röjda, märkta, planerade 

och bekostade av frivilliga medlemmar med skoterintresse. Broar över bäckar och raviner är byggda 

av oss medlemmar.  

De tre sista åren har betydande frivilliga arbetsinsatser skett för att rusta, bygga och märka upp leder 

som vi skoteråkare får använda. Avvik ej från märkta leder och respektera att skoterförbud råder norr 

om Fjällvägen. Akta skidspåren och passera bara vid uppmärkt korsning. 

Skotergruppen behöver fler frivilliga skoteråkare för arbetsinsatser med underhåll av leder och broar. 

Det är bra om du som skoteråkare deltar vid den arbetsdag som planeras varje sommar. 

Skotergruppen söker sponsorer för materialinköp! Kom med förslag på förbättringar av ledsystemet! 

Kontakt, skoterkoordinator. Pär Bergqvist 070 419 77 90   pellebergkvist@telia.com 



  Bilaga 2 

RIKTLINJER FÖR STORNÄRFJÄLLETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BEHANDLING AV 

PERSONUPPGIFTER, enligt förslag från Riksrev avseende regler för GDPR, år 2018 

Uppdaterade i maj 2021  

 

För Stornärfjällets Samfällighetsförenings räkning behandlas personuppgifter av: 

Esbjörn Carlsson, kassör och medlemsansvarig. Hanterar register över medlemmar,  

in- och utbetalningar m.m., är medlem i föreningens styrelse. 

Övriga medlemmar i styrelsen samt revisorer har möjlighet att endast titta i register över 

medlemmar och medlemmars fastighetsinnehav. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

• Namn 

• Adress 

• Telefonnummer 

• Fastighetsbeteckning 

• Mejladress 

Var finns uppgifterna? 

Uppgifterna finns i föreningens 

• Medlemsregister 

• Debiteringslängd 

• Röstlängd 

• Register över förtroendevalda 

 

Hur behandlas uppgifterna? 

I manuella pärmar och i dataprogram på nätet genom fastighetsregister benämnt , vagnu.se,   

som styrelsen ansvarar för. På föreningens hemsida finns debiteringslängden tillgänglig från 

kallelsetidpunkt. Denna och andra dokument, som bokslut och andra uppgifter om föreningens 

räkenskaper, finns på en låst del av hemsidan som bara är öppen för föreningens styrelse. 

Styrelsen ser fortlöpande till att uppgifterna är uppdaterade. Uppgifterna i registren används enbart 

för internt bruk. Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till 

obehöriga. 

Hur länge sparas uppgifterna? 

Personuppgifter om medlemmarna ska sparas i medlemsregistret så länge personerna är anslutna till 

föreningens gemensamhetsanläggning och medlemmar i föreningen. Debiteringslängd och röstlängd 

kommer att sparas i 10 år från dagen för stämman med hänsyn till reglerna om allmän preskription. 

Så länge ett samtycke föreligger kommer personuppgifter som behandlas med samtycke som grund 

behandlas av föreningen. Om ett samtycke återkallas tas dessa uppgifter bort. 

Personuppgifter som behandlas av föreningen gällande förtroendevalda sparas så länge personen är 

förtroendevald. 

 

Stornärfjällets Samfällighetsförening, genomgång under styrelsemöte maj 2021, enligt protokoll. 


