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Styrelsen
Vik-Fruviks vägförenings styrelse har haft följande sammansättning under verksamhetsåret:
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Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda styrelsemöten. Flertalet har
genomförts som videokonferenser. Utöver detta har ledamöter och suppleanter utfört ett
flertal besiktningar och inspektioner samt sammanträtt med företrädare för Värmdö
kommun och andra intressenter.
Föreningen anlitar extern redovisningsbyrå för löpande bokföring och redovisning.
Föreningen är medlem i Riksförbundet enskilda vägar – REV.

Corona pandemin
Enligt föreningens stadgar skall ordinarie föreningsstämma hållas senast före utgången av
april månad på plats som styrelsen bestämmer. Med hänvisning till då gällande restriktioner
har styrelsen beslutat att hålla föreningsstämma den 18 maj 2022. Styrelsen har beslutat att
inte ändra datumet den 18 maj trots att restriktionerna har avvecklats. Styrelsen har
bedömt, då datumet den 18 maj under en tid har kommunicerats på föreningens hemsida,
att nu ändra datum för föreningsstämman kan uppfattas som förvirrande och oklart för
medlemmana med risk för färre närvarande vid stämman. Medlemmar kommer också
bjudas in att delta via videokonferens. Det betyder att medlemmar som fortsatt är rädda för
smittspridningen inte behöver avstå föreningsstämman.

Ekonomi
(Inom parentes anges 2020 års siffror).
Föreningens intäkter uppgår till 931 113:- (929 685:-). Kostnaderna uppgår till 544 785:(582 751: - ). 2021 års resultat uppgår därmed till 386 327:- (346 934:- ). Enligt
föreningsstämmans beslut 2021 har 47 300:- (ett basbelopp) avsatts till ”Underhålls och
förnyelsefond”. Styrelsen föreslår att 2021 års överskott används till fondavsättningar för
kommande investeringar i vägar och vägbelysning.
Styrelsen föreslår
att 47 300:- (basbelopp) avsätts till fond för underhålls- och förnyelseinsatser
att 150 000:- avsätts till fond för uppgradering av vägbelysning
att 150 000:- avsätts till fond för planerade vägförbättringar
att 39 027:- överförs i ny räkning
Föreningen har ett eget kapital om 1 374 164:- (1 057 987:-). Av det egna kapitalet utgör
915 532:- fonderade medel att användas för kommande planerat underhåll. I enlighet med
styrelsens strategi har fonderna kunnat byggas upp genom senare års överskott vilket
innebär att föreningen har god beredskap för att genomföra betydande insatser i vägar och
vägbelysning.
Styrelsen bedömer att föreningen har god ekonomi. Beslutar föreningsstämman enligt
styrelsens förslag att fondera ytterligare 347 300:- har föreningen 1 262 832:- i fonder för
kommande planerat underhåll vilket enligt styrelsen är en god nivå.
Styrelsens uppfattning är att föreningens ekonomi är så stabil att samfällighetsavgiften kan
sänkas. Därför föreslår styrelsen att avgiften per andel minskas med 100:- till 400:- per
andel.

Vägar
Vägsyn
Styrelsen har genomfört årlig vägsyn med särskilt fokus på vattenavrinning, vägtrummor och
diken.
Planerat underhåll
Under verksamhetsåret har sedvanligt löpande underhåll genomförts. Under året har
planerat underhåll genomförts i form av dikesrensning och kontroll och underhåll av
vägtrummor. Detta har genomförts längs delar av Fruviksvägen, Skeppar Sjöströms väg,
Elofshällsvägen och Näverängsvägen.
Motion ang Fruviksbacken som smitväg
Vid föreningsstämman 2021 behandlades motion gällande Fruviksbacken. Motionären
påtalade att vägen används som smitväg av fordon från Hemmestahållet som ska köra till
Haghulta/Fruvik. Styrelsen har agerat för att åtgärda problemet bl a genom kontakter med
Värmdö kommun. Vid närmare undersökning framgår att området är statligt vägområde
innebärande att det är Trafikverket som ansvarar för att åtgärder vidtas. Trafikverket har
tagit till sig problemet och frågan kommer att utredas inom verket. Trafikverket har lovat
besked under april månad 2022.
P-förbud vid Haghultahuset
För att lösa parkeringsfrågan utanför Haghultahuset har styrelsen hos kommunen ansökt om
p-förbud i zon i Fruvik/Haghulta. Vid föreningsstämman 2021 fick styrelsen omfattande kritik
för sin hantering av frågan. Styrelsen har återtagit sin ansökan om p-förbud i zon och ansökt
om p-förbud på sträckan början på Fruviksvägen till Fruviksvägen 14.
Dagvatten Haghultavägens stickväg (i anslutning till Sjöliden)
Över tid redovisas problem med vatten som rinner ut över Haghultavägens stickväg (upp
mot Sveavägen). Styrelsen har beslutat genomföra en dikesdragning mot befintlig brunn och
att genomföra en rensning av diken och brunnar.
Trasigt avbärarräcke
Trasigt avbärarräcke i korsningen Fruviksvägen och Skeppar Sjöströms väg är ersatt med nytt
räcke.

Vägbelysning
Löpande underhåll
Två gånger per år byts trasiga lampor.

Planerat underhåll
Styrelsen har beslutat byta ut gamla armaturer på stålstolpar till Led. Detta planeras ske
löpande. Under året har byte av tjugo armaturer genomförts i Fruvik/Haghulta. Styrelsen har
beslutat beställa byte av ytterligare sextio armaturer i Fruvik/Haghulta.
Parkbelysning Fruvik/Haghulta
Frågan om ansvaret för parkbelysning i Fruvik/Haghulta har aktualiserats. Den aktuella
parkbelysningen ingår inte gällande anläggningsbeslut för Vik-Fruviks Vägförening varför
ansvaret för parkbelysningen inte ligger på vägföreningen. Styrelsen arbetar med att
åstadkomma en pragmatisk lösning så att parkbelysningen kan fortsätta fungera.

Sly och störande växtlighet
Ett ständigt återkommande problem är att fastighetsägare låter sly och buskar växa ut över
trottoarer och vägar innebärande att trafiksäkerheten äventyras att vägbelysningens
funktion försämras och att snöröjnings- och andra entreprenadfordons arbete försvåras.
Styrelsen handlade upp entreprenör med uppgift att klippa och röja bland störande sly och
buskar. Arbetet har avbrutits då oenighet har uppstått med medlem om var, vad och hur
röjningen kan utföras.
Styrelsen ser positivt på förslag om att genomföra gemensam städdag i området och
kommer därför att vid föreningsstämman ta upp frågan.

Slutord
Styrelsen vill uppmärksamma medlemmarna om behovet av en god och säker trafikmiljö för
alla boende och besökare i vårt område. Särskilt vill vi lyfta fram att våra vägar trafikeras av
många barn på väg till skola och fritidsaktiviteter till fots eller på cykel. Vi uppmanar att ni
som har verksamheter i området inte ska använda vägarna till långtidsparkeringar eller
organiserad träningsverksamhet. Slutligen uppmanas alla att hålla grenar, sly och annan
växtlighet borta från vägområdet.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat engagemang, förtroende och stöd för
föreningen och dess verksamhet.
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