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VIK-FRUVIKS VÄGFÖRENING
Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen 

Vik-Fruviks vägförenings styrelse har haft följande sammansättning under verksamhetsåret:

Ordförande Diana Zetterberg Rogers
Vice ordförande Torbjörn Berg
Vägfogde Freddie Eriksson
Kassör Henrik Johnson
Sekreterare Torbjörn Andersson
Suppleant Hanna Lindstedt
Suppleant Magnus Danielsson

Övriga funktionärer valda av föreningsstämman

Revisorer, ordinarie Theresia Hänström
Anders Wetterholm

Revisorer, ersättare Per Hallsten
Jan Bäckström

Valberedning, ordinarie Richard Hänström
Julie Hansen

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda styrelsemöten. Flertalet har genomförts 
som video konferens. Utöver detta har styrelseledamöter och suppleanter utfört ett flertal 
besiktningar och inspektioner samt sammanträtt med företrädare för Värmdö kommun och andra
intressenter.

Föreningen anlitar för den löpande bokföringen och redovisningen extern redovisningsbyrå.

Föreningen är medlem i Riksförbundet enskilda vägar – REV.

Corona pandemin
Enligt föreningens stadgar ska ordinarie föreningsstämman hållas senast före utgången av april 
månad på plats som styrelsen bestämmer. Med hänvisning till gällande restriktioner på grund av 
rådande pandemi har styrelsen bedömt att föreningsstämman inte kunnat genomföras på ett säkert 
sätt inom föreskriven tid. Därför har styrelsen kallat till föreningsstämma på tid då det är möjligt att 
vid behov genomföra stämman utomhus. För att ytterligare möjliggöra för medlem att delta i 



stämman, utan att fysiskt närvara, bjuds medlem in att delta via videokonferens. Frågan har stämts 
av med  Riksförbundet enskilda vägar – REV som tillstyrkt styrelsen  beslut.

Ekonomi
(Inom parantes anges 2019 års siffror).

Föreningens intäkter uppgår till 929 685:- (928 395:-). Kostnaderna har uppgått till 402 761:-
(420 160:-). 2020 års resultat är 346 934:- (269 593:-). Enligt föreningsstämmans beslut har 
47 300:- (ett basbelopp) avsatts till ny fond ”Underhålls- och förnyelsefond”. Styrelsen föreslår att 
årets överskott används till fondavsättningar för kommande investeringar i vägar och vägbelysning.

Styrelsen föreslår
att 130 000:- avsätts till fond för planenerade vägförbättringar
att 130 000:- avsätts till fond för uppgradering av vägbelysning.styrelsen
att 47 300:- avsätts till fond för underhålls-och förnyelsefond
att 39 634:- överförs till ny räkning

Föreningen har ett eget kapital om 1 057 988:-. Av det egna kapitalet utgör 678 382:- fonderade 
medel att användas för kommande planerade investeringar/underhållsinsatser. 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.

Årets överskott förklaras bl a med att inga väginvesteringar  av större omfattning har genomförts.
Kostnaderna för vinterväghållning har kunnat hållas nere p g a den milda vintern. Verksamhetsårets 
investeringar i vägbelsyning om 99 901:- har kunnat genomföras genom disponering av fond 
för ”Uppgradering av vägbelysning” istället för att resultatföras. Även detta har påverkat årets
resultat. 

Styrelsen bedömer att föreningen har god ekonomi. Beslutar föreningsstämman i enlighet med 
styrelsens förslag  att fondera ytterligare 307 300:- har föreningen 985 682:- i fonder för 
kommande planerade investeringar/underhållsinsatser vilkert enligt styrelsens uppfattning är en 
god nivå.
Se vidare under styrelsens förslag till budget för 2021.

Vägar
Styrelsen har genomfört årlig vägsyn med särskilt fokus på vattenavrinning, vägtrummor och diken.

Under verksamhetsåret har sedvanligt löpande underhåll genomförts. Inga nyanläggningar eller 
väginvesteringar i större omfattning har gjorts. Vändplanen vid Viks backe har åtgärdats enligt 
tidigare beslut.

Sedvanlig upphandling av snöröjning och sandning har skett. Intresset att lämna anbud är mycket 
begränsat.

Styrelsen har tidigare ansökt om att parkeringsförbud införs på Fruviksävgen längs sträckan 
Grantomtarondellen fram till Berglinds väg. Kommunen har inte fattat beslut i frågan. Efter 
ett omtag i frågan har styrelsen ansökt om att parkeringsförbud införs längs vägarna i Fruvik/
Haghulta området. Beslutet har föregåtts av samråd med samfällighetsförening i Fruvik/Haghulta 
området. Efter kommunens beslut kommer föreningen att träffa överenskommelse med 
bevakningsbolag om övervakning varvid pakering utanför Hantverkshuset och Thors backe 



särskilt kommer att kontrolleras.

Föreningens vägar påverkas av att Värmdö kommun ansvarar för vissa tekniska anläggningar.
Således beror t ex  vattenansamlingarna vid regn utanför Montessori på att kommunen inte sköter 
dagvattenanläggningen tillräckligt väl. Andra exempel finns.

Vägbelysning 
Föreningens vägbelysning är av varierande kvalitet.  En omfattande inventering har gjorts och som 
säkerställer att ett korrekt planeringsunderlag finns. Inventeringen har sammanställts i en digital 
karta. Den digitala kartan  finns i två nivåer. En övergripande nivå för föreningens 
medlemmar och en mycket mer detaljerad som främst är tänkt för styrelsen att användas som 
underlag för beslut men som även kan användas av entreprenörer. Kartorna ajourhålls fortlöpande.
Medlemmar kan ta del av belsyningskartan via hemsidan www.vik-fruvik.se.

Vägbelysningens varierande kvalitet har inneburit att det är svårt att ta  ett helhetsgrepp i frågan. 
Insatserna kan tyckas vara spridda men görs i fas med fastställda riktlinjer. Övergång till LED-
belysning och utbyte av trästolpar till stålstolpar är prioriterat.

Moderniseringen av föreningens vägbelsyning har fortsatt och med den prioritering som framgår av 
dokumentet ”prioriterade vägavsnitt fö modernisering av vägbelsyning i Vik-Fruvi”.
Under året har ca 99 000:- använts för uppgradering av vägbelsyningen och ca 22 000:- har använts 
till löpande underhåll som tex byte av trasiga lampor.

Fysisk planering , bygglov
Under verksamhetsåret har styrelsen aktivt agerat i ärende som rör föreningens ansvarsområden - att
kunna tillhandahålla funktionella och trafiksäkra vägar - vad gäller 
 

• beviljade bygglov på de sk ”Amerikatomterna” (bakom Krukmakeriet på Fruviksvägen)
• förslag till byggnation på den sk ”Tunnerska tomten” (i anslutning till Skärgårdskyrkan) 
• förslag till detaljplan N1, Näverängen (inget har hänt i frågan).

Sly och buskar
Ett ständigt återkommande problem är att fastighetsägare låter sly och buskar växa ut över trottoarer
och vägar med följd att trafiksäkerheten äventyras, att vägbelsyningens funktion försämras och att 
snöröjnings- och andra entreprenadfordons arbete försvåras. Styrelsen har under en följd av år 
påtalat denna olägenheter utan att situationen märkbart förbättrats.

För att förbättra situationen har styrelsen vidtagit tre åtgärder
1) Styrelsen har handlat upp entreprenör med uppgift att klippa och röja bland störande sly och 

buskar. I de fall det råder osäkerhet om fastighetsgränser, varifrån växtligheten kommer etc 
ska samråd ske med fastighetesägaren innan röjningen påbörjas.

2) Styrelsen har påbörjat en inspektion varvid fastighetsägare erhåller en skriftlig 
dokumentation om vad som behöver klippas och röjas bort. 

3) I enlighet med föreningsstämmans beslut genomfördes under året en dag då medlemmar 
kunde lämna röjt material på anvisade platser för avhämtning på föreningens bekostnad.
Styrelsen noterar att kritiska synpunkter har riktats mot åtgärden.

                                                                              



Störande mopedåkning
Medlemmar har klagat på den störande, olagliga och framför allt trafikfarliga mopedåkningen som 
förekommit dag- och nattetid inom föreningens område. Sommartid har grupper av ungdomar 
samlats i området bakom Vikingens förskola. Styrelsen har varit i kontakt med Värmdö kommun.
Kommunen har avsatt resurser i form av Värmdö Polarna för uppsökande verksamhet. Noteras att
Värmdö kommun kommer att installera kameraövervakning (värmekameror) i anslutning till Viks 
skolas utemiljöer. 

Slutord
Styrelsen vädjar till medlemmarna att verka för att vi ska ha en god och säker trafikmiljö för alla 
boende inom vårt område och att vi särskilt tänker på att våra vägar trafikeras av många barn på väg
till skola, till fots eller på cykel. Vi uppmanar att ni som har verksamheter i området eller på 
fastigheter att vägarna inte får nyttjas för olika slag av aktiviteter eller besöksparkering och 
slutligen uppmanas alla att hålla grenar, sly och annan växtlighet bort från vägområdet.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat förtroende, stöd och intresse för föreningen och dess 
verksamhet.

Värmdö den 11 maj 2021

Styrelsen för Vik-Fruviks Vägförening

Diana Zetterberg Rogers Henrik Johnson Freddie Eriksson

Torbjörn Berg Torbjörn Andersson

  


