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Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning 
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  Sekreterare  Camilla Lönn 

  Vice sekreterare Magnus Wahlbom 

  Suppleant  Ulla Thurbin 

  Suppleant  Sven-Erik Faming 

  Suppleant  Göran Wohlin 

 

Revisorer    Per-Axel Fridolfsson 

     Göran Karlsson 

 

Revisorssuppleanter   Laila Karlsson 

     Siv Holmberg 

 

Valberedning    Ingegerd Holm (sammankallande) 

     Percy Greiff 

     Kenneth Abrahamsson 

 

Andelstal Föreningen har 1406 andelar. 

 

Styrelsemöten Under verksamhetsåret har sju protokollförda styrelsemöten hållits. 

 

Verksamhet och aktiviteter 
 

Verksamheten har under året skett enligt plan. Aktuella ärenden har hanterats löpande av styrelsen. 

Beläggningsarbeten har gjorts på många vägavsnitt, efter att fibergrävningar avslutats och som 

planerat underhåll. Inköp av hastighetsmätare har fått ett positivt gensvar. Löpande arbeten har 

fortsatt utförts av en anställd person för vilken arbetsmarknadsstöd erhållits. 

Arbetet med lantmäteriförrättningarna för Getabergsvägen, Sofielundsvägen samt Högalundsvägen 

håller på och beräknas vara färdigställt under våren 2018.  

En genomgång av andelstalen på fastigheterna som hör till vårt vägområde har gjorts, och ett antal 

har korrigerats.  

 

Arbetsuppgifterna i styrelsen har varit samma som tidigare. 

 

 

 

  



Snöröjningsrapport verksamhetsåret 2017 

 

Den totala kostnaden för snöröjning har uppgått till ca 184 000 kronor, varav kommunen ca 18 000 kr. 
 

Barmarksunderhåll verksamhetsåret 2017 

 

Underhåll har genomförts som brukligt. Sopning av gator, rensning av avloppsbrunnar, röjning av 

slänter och vägkanter har gjorts. Diverse skador har åtgärdats. Beläggningsarbeten har gjorts till en 

kostnad av ca 553 000 kronor. Backvägen och Högalundsvägen har fått en ny toppbeläggning. 

Ekarna på Rödebyeksvägen har hamlats. 
 

Övrigt noterbart från verksamhetsåret 2017 

 

Fortsatt så är det mycket synpunkter på trafiksäkerheten, och då främst hastigheten med vilken 

fordon framförs, på våra vägar. Frågor i detta ämne har behandlats på samtliga styrelsemöten. Som 

en del i arbetet med hastigheten har mätutrustning köpts in, som visar för trafikanten vilken hastighet 

fordonet framförs i. Den första utrustningen sattes upp vid Johannesbergs förskola, och fick mycket 

positiv kritik. Ytterligare en utrustning köptes då in, och den kommer att flyttas runt på våra vägar. 

Fibergrävningar för Affärsverken har fortsatt under året, med Asfaltsbolaget som entreprenör. Vi ser 

att arbetet ännu inte är helt klart, utan kommer att fortsätta även under 2018.  
 

Ekonomi 

 

Årets underskott uppgår till 446 603 kronor jämfört med ett underskott på 330 130 kronor föregående 

år. Årets resultat föreslås överföras till ny räkning. 
 

Slutord 

 

Med denna berättelse ber vi i styrelsen att få tacka för det gångna verksamhetsåret, och vi vars 

mandatperiod har gått ut ställer våra platser till årsstämmans förfogande.  
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