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Verksamhetsberättelse 
Styrelsearbetet 

Styrelsen har under året (sedan årsmötet den 30 mars) bestått av Carina Lif (ordförande), 

Christer Brodin (vägfogde), Heléne Hansson (kassör), Hans Sjöberg (sekreterare)och Robert 

Hillman (ledamot). Roger Holmgren, Johan Hillman, Pernilla Andreasson, Linda Rosell, och 

Magnus Westbergh har varit suppleanter. 

Styrelsen har under året haft sex stycken styrelsemöten. Den 30 mars 2014 hölls årsmöte i 

Tolvforsgården med 29 deltagande medlemmar. Inför detta möte hade förutom kallelse i 

tidningar, på hemsidan och på anslagstavlor även en inbjudan delats ut till samtliga 

fastigheter/postlådor inom vägföreningen. Årsmötet inleddes med ett föredrag och diskussion 

kring konflikter som leddes av Agneta Setterwall.    

Den 25 september 2014 hölls en extra stämma för att bland annat behandla korrigering av 

beräknat vägvärde som ligger till grund för inträdesavgifter samt kontojustering för 

redovisning av bokslut vid kommande årsmöte.  

Styrelsen har den 15 november träffat en representant från Riksföreningen för Enskilda Vägar 

(REV) för att dels lära sig mer om förvaltning av enskilda vägar och dels diskutera specifika 

frågor kopplade till vår vägförening t ex ” Gula vägar” (vägar som formellt inte är intagna i 

föreningen). 

Styrelsen har förutom löpande arbete så som beslut om vägunderhåll under året bland annat 

utrett vad som gäller för statligt och kommunalt vägbidrag, vad som gäller för Gulmarkerade 

vägar och sett över vilka avtal som föreningen har för vägunderhåll med mera. 

Skötsel och underhåll av vägar 

Vinteunderhållet för januari – mars 2014 var på grund av den milda vintern mindre än normalt 

vilket gav låga kostnader för vägföreningen.  

 

Grusningen med efterföljande saltning för dammbindning har under andra halvan av maj 

utförts på Knapervägen, Nymsevägen, Åbyggekroken, Årakan, Furängsvägen och Bergstig. 

Totalt 3,5 km väg. 37,8 ton grus har lagts ut på de utvalada vägavsnitten vilket är lite tjockare 

än normalt. Tidigare under våren har grusvägarna hyvlats/sladdats.  

 

I början av sommaren genomfördes kantklippning. 

 

Under hösten har grusvägarna hyvlats, potthål har lagats och två väggtrummor har bytts ut, en 

på Nymsevägen och en på Årakan. PEAB har efter påpekande åtgärdat sprickor på 

huvudvägen (garantiarbete).  
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