
 

Förvaltningsberättelse 
 

Styrelsen för Rödeby samhälles vägförening lämnar följande rapport för verksamhetsåret  

2022-01-01 - 2022-12-31 

 

Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning 

 

  Ordförande  Carl-Gustaf Grönlund 

  Vice ordförande  Tony Ramberg 

  Kassör   Kicki Stamblad 

  Sekreterare  Camilla Lönn 

  Vice sekreterare Stefan Mattsson 

  Suppleant  Ulla Thurbin 

  Suppleant  Lars Olsson 

  Suppleant  Ulrika Abrahamsson 

 

Revisorer    Per-Axel Fridolfsson 

     Göran Karlsson 

 

Revisorssuppleanter   Laila Karlsson 

     Siv Holmberg 

 

Valberedning    Ingegerd Holm (sammankallande) 

     Percy Greiff 

     Kenneth Abrahamsson 

 

Andelstal Föreningen har 1547 andelar. 

 

Styrelsemöten Under verksamhetsåret har fem protokollförda styrelsemöten hållits, och utöver det 

har ett protokoll förts för beslut som tagits via e-post. 

 

 

Verksamhet och aktiviteter 
 

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

Löpande arbeten har fortsatt utförts av en anställd person för vilken arbetsmarknadsstöd erhållits.  

En del större beläggningsarbeten har utförts under detta året. Snöröjning har inte varit en stor post 

detta året, däremot har vi fått halkbekämpa mer än vanligt.  

 

 

 

 

 

  



Snöröjningsrapport verksamhetsåret 2022 

 

Den totala kostnaden för snöröjning har uppgått till ca 73 500 kronor, varav kommunen ca 63 800 kr. 

Vi har också halkbekämpat med sand och salt, och där har kostnaden uppgått till ca 204 000 kr.  
 

Barmarksunderhåll verksamhetsåret 2022 

 

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 517 000 kronor, och sopning till en kostnad av ca 64 000 kronor.  
 

Övrigt noterbart från verksamhetsåret 2022 

 

Vi fortsätter diskussionen med kommunen om hur vi ska hantera Kemivägen för att få ner 

hastigheten. Inga beslut tagna. 

Året har inte gett särskilt mycket snö, men vi har behövt utöka halkbekämpningen detta året jämfört 

med tidigare.  

Det är fortsatt problem med vattenavrinning vid kraftiga regn, och det är något vi tittar på hur det ska 

hanteras. 
 

Ekonomi 

 

Årets underskott uppgår till 71 177 kronor jämfört med ett överskott på 81 797 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.  

 

 

 
--------------------------------------------------    -------------------------------------------------- 

Carl-Gustaf Grönlund     Tony Ramberg 

Ordförande      Vice ordförande 

 

 

 
--------------------------------------------------    -------------------------------------------------- 

Kicki Stamblad      Camilla Lönn 
Kassör       Sekreterare 

 

 

 
--------------------------------------------------    -------------------------------------------------- 

Stefan Mattsson     Ulla Thurbin 

Vice sekreterare      Suppleant  

 

 

 
--------------------------------------------------    -------------------------------------------------- 

Ulrika Abrahamsson     Lars Olsson 
Suppleant      Suppleant 


