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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda styrelsemöten. Utöver detta har 
styrelseledamöter utfört ett flertal besiktningar och inspektioner samt sammanträtt med företrädare 
för Värmdö kommun. 

Föreningen är medlem i REV – Riksförbundet enskilda vägar. 

Ekonomi
Inom parantes anges 2015 års siffror. 
Föreningens intäkter har under året varit  747 882:- (564 281:-)  . Kostnaderna har uppgått till 
727 821:-  (552 112:-). 2016 års resultat efter finansiella poster är därför  20 060.87      
 (12 169.48).  Samtliga medlemsavgifter är betalda. Årets resultat överensstämmer väl med den av 
föreningsstämman beslutade budgeten.

Vägunderhåll
Under verksamhetsåret har sedvanligt vägunderhåll genomförts. Inga nyanläggningar eller 
andra väginvesteringar har gjorts.  

Styrelsen har beslutat att asfaltering skall genomföras av delar av  Fruviksvägen och Viks skolväg.
Målningar skall samtidigt genomföras. Arbetena har på grund av väderförhållanden inte kunnat 
genomföras under 2016 utan kommer att göras under 2017

Sugning av dagvattenbrunnar har genomförts. 

Vägbelysning 
Styrelsen har konstaterat att vägbelysningen har varierande standard och kvalitet. Inspektion över 
kvalitet och funktion har genomförts. Offerter har infordrats avseende modernisering av 
belysningen för Näverängsvägen. Offerterna  visar att kostnaden för byte av en ljuspunkt uppgår till 
5 000 – 6 000:-. Styrelsen har beslutat att tillsvidare inte genomföra en uppgradering av 
vägbelysningen vid Näverängsvägen. Detta då det för närvarande pågår ett detaljplanearbete för 



Näverängsområdet. Efter fastställd detaljplan kommer ett omfattande arbete med va-utbyggnad att 
genomföras. Moderniseringen av vägbelysningen får anstå till efter att va-arbetet är genomfört.

Styrelsen gör en särskild framställning till föreningsstämman  om en fortlöpande och områdesvis 
modernisering av vägbelysningen.

Trafiksituationen kring Viks skola
Diskussioner förs med företrädare för Värmdö kommun avseende trafiksituationen kring Viks skola. 
Styrelsens linje vid dessa diskussioner har bl a varit att en markant minskning av biltrafiken in i 
området ska ske. Värmdö kommun har genomfört viss utveckling av trafikmiljön. Viks skola 
kommer succesivt att minska antalet elever för att anpassa det till den nivå som anges i detaljplan.

Detaljplan Näverängsvägen N1 
Värmdö kommuns beslutade tidigare att anta en detaljplan för Näverängsvägen N1. Beslutet 
överklagades vilket ledde till att kommunens beslut upphävdes. I början av 2015 har Värmdö 
kommun beslutat att återigen detaljplanera Näverängområdet. Styrelelsen har därför kontaktat 
kommunen för att få tillstånd en dialog med ambition att säkerställa att föreningens önskemål 
beaktas i den kommande planen och för att undvika överklaganden och förseningar. Föreningen 
hävdar att ingen byggnation skall ske i naturområdet mellan Näverängsvägen och Hagaberg. Likaså 
hävdar föreningen att tillkommande trafik med hänsyn nya byggrätter mellan Viks skogsväg och 
Torshäll skall ledas ut via Torshäll till rondellen Idrottsvägen/Skärgårdsvägen. Så här långt i 
processen har föreningens synpunkter  tagits emot på ett positivt sätt.

www.vik-fruvik.se
Styrelsen informerar fortlöpande sina medlemma under rubriken “Vägföreningen Informerar”. 
Informationen lämnas på vägföreningens hemsida www.vik-fruvik.se.  
Styrelsen vill också utveckla dialogen med sina medlemmar. 

Sly och buskar
Ett ständigt återkommande problem är att fastighetsägare låter sly och buskar växa ut över trottoarer 
och vägar med följd att trafiksäkerheten försämras, att vägbelysningens funktion försämras och att
snöröjnings- och andra entreprenadfordons arbete försvåras. Styrelsen har under en följd av år 
påtalat dessa olägenheter.. Tyvärr har situationen inte förbättrats i någon större omfattning.
Styrelsen vill därför återigen  lyfta fram den enskilde fastighetsägarens ansvar och skyldigheter.  
Om inte fastighetsägaren inte vidtar nödvändig röjning sker detta med risk att föreningen annars, på 
fastighetsägarens bekostnad, genomför röjningen.
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