
VIK-FRUVIKS VÄGFÖRENING  
Verksamhetsberättelse 2014 

Styrelsen  
Vik-Fruviks vägförenings styrelse har haft följande sammansättning. 

Ordförande  Diana Zetterberg Rogers 
Vice ordförande  Tina Ahlin 
Vägfogde  Kent Eriksson 
Kassör   Anders Wetterholm 
Sekreterare   Torbjörn Andersson 
Suppleant  Magnus Danielsson 
Suppleant   Per Hallsten 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft elva protokollförda styrelsemöten. Utöver detta har 
styrelseledamöter utfört ett flertal besiktningar och inspektioner samt sammanträtt med företrädare 
för Värmdö kommun. Styrelsen har under hösten 2014 genomfört en heldags konferens.  

Föreningen är medlem i REV – Riksförbundet enskilda vägar.  

Ekonomi 
Inom parantes anges 2013 års siffror.  
Föreningens intäkter har under året varit 564 463:-  (567 400:-). Kostnaderna har uppgått till  
476 661,58  (528 400:-). 2014 års resultat efter finansiella poster är därför 89 292.10  (39 000:-). 
Samtliga medlemsavgifter är betalda. Årets överskott kan framförallt hänföras till den milda vintern 
med mindre snöröjning och sandning som följd.  

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

Värmdö kommun ansvarar för att vissa vägskador åtgärdas. Vattenfall ansvarar för att gupp på 
Näverängsvägen åtgärdas. I samband med dragning av fiberkabel i området har vissa vägskador 
uppstått. Skadorna ska åtgärdas av aktuell entreprenör. 

Sugning av dagvattenbrunnar har genomförts.  

Vägbelysning  
Styrelsen har konstaterat att vägbelysningen har varierande standard och kvalitet. Inspektion över 



kvalitet och funktion har beslutats. Enligt statlig reglering måste också kvicksilverlampor ersättas. 
Anbud för uppgradering ska infordras som ska ligga till grund för kostnadsberäkning och beslut om 
en uppgradering. LED lampa har köpts in för att på prov sättas upp på lämplig plats. Styrelsen 
kommer att på www.vik-fruvik.se informera om var lampan sätts upp. Styrelsen emotser gärna 
synpunkter  
från medlemmar om lampans ljusstyrka, utseende mm.   

Trafiksituationen kring Viks skola 
Trafiksituationen vid och kring Viks skola är under vissa tider ytterst besvärlig för föreningens 
medlemmar och även trafikfarlig. Detta gäller särskilt vid tider för lämning av barnen vid 
Grantomta förskola/skola, Viks skola och Vikingens förskola. Vägar, parkeringsplatser och 
vändzoner är inte dimensionerade för den växande biltrafiken – som är en följd av att allt fler barn 
skrivs in i områdets skolor och förskolor.  

Diskussioner förs med företrädare för Värmdö kommun. Styrelsens linje vid dessa diskussioner har 
bl a varit att en markant minskning av biltrafiken in i området ska ske, att barnen i första hand ska 
lämnas utanför aktuellt område, att möjlighet att lämna de minsta barnen i anslutning till sina 
förskolor/skolor ska ordnas och att elevantalet vid Viks skola snarast ska anpassas till den nivå som 
anges i detaljplanen.   

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. Som en av bevekelsegrunderna anges 
att kommunen eftersträvar att överta huvudmannaskapet för Viks skolväg (från rondellen vid 
Skärgårdsvägen till Näverängsvägen) och Näverängsvägen. 

Föreningslokal 
Styrelsen har förhyrt en lokal  för föreningens verksamhet. Lokalen ligger i brf Nytorp 
och används för interna och externa möten samt till vägföreningens omfattande arkiv. 

www.vik-fruvik.se 
Styrelsen har beslutat att fortlöpande informera sina medlemma under rubriken “Vägföreningen 
Informerar”. Informationen lämnas på vägföreningens hemsida www.vik-fruvik.se.   

Styrelsen ska också utveckla dialogen med sina medlemmar. En dialog som ska vara levande mellan 
årsmötena. Därför kommer en funktion på hemsidan att läggas upp där medlemmar kan ställa frågor 
eller lämna synpunkter till styrelsen. Debatt om olika gemensamma vägfrågor ska också kunna 
föras. För att säkerställa denna möjlighet kommer hemsidan få en ny teknisk plattform. 

Ersättning för nybildade fastigheter och slitageersättning 
Under verksamhetsåret har styrelelsen arbetat  med två nya frågor. 1) Vad ska nybildade fastigheter 
erlägga i ekonomisk ersättning för anslutning till befintligt vägnät? 2) Vad ska fastighetsägare  

http://www.vik-fruvik.se/
http://www.vik-fruvik.se/


betala  i slitageersättning om han använder vägnätet i väsentligt större omfattning än vad som 
motsvarar hans andelstal för driftskostnaderna? 

Styrelsen kommer därför att inför föreningsstämman föreslå att nybildade fastigheter ska betala en 
avgift för anslutning till det befintliga vägnätet.  

Uppdrag från föreningsstämman  
Förra årets föreningsstämma uppdrog till styrelsen att se över och söka lösa vissa frågor. Styrelsen 
har agerat enligt följande: 

• Skyltningen av övergångsstället vid trafikljuset, Viks skola bör ses över.  
 Styrelsen har konstaterat att trafikljuset är Värmdö kommuns ansvar varför frågan har     
 överförts till kommunen.  

• Korsningen Näverängsvägen och Viks skolväg är trafikfarlig. 
 Styrelsen har låtit sätta upp trafikspegel för att förbättra sikten i korsningen.  

• Soptunnorna vid Viks skola är placerade på ett trafikfarligt sätt. 
 Styrelsen har påverkat Värmdö kommun att flytta soptunnorna. 

Värmdö den  19  mars 2015 

Styrelsen för Vik-Fruviks Vägförening 

Dina Zetterberg Rogers Tina Ahlin          Anders Wetterholm             Kent Eriksson   

Torbjörn Andersson 

  
   


