VIK-FRUVIKS VÄGFÖRENING
Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen
Vik-Fruviks vägförenings styrelse har haft följande sammansättning.
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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 2014 års siffror.
Föreningens intäkter har under året varit 564 281:- (564 463:-) . Kostnaderna har uppgått till
552 112:- (476 661,58). 2015 års resultat efter finansiella poster är därför 12 169:48
(89 292:10). 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.
Värmdö kommun ansvarar för att vissa vägskador åtgärdas. I samband med dragning av fiberkabel i
området har vissa vägskador uppstått. Skadorna ska åtgärdas av aktuell entreprenör. Styrelsen har
ännu inte godkänt vidtagna åtgärder.
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.
LED lampa har köpts in. Den har satts upp i korsningen Viks skolväg och Svarta Backen. Syftet är
att medlemmar ska ge synpunkter om ljusstyrka, utseende mm. Medlemmarnas
synpunkter ska användas som underlag vid beslut om utbyte av vägbelysningen.

Brott på elkabel vid Magnussons väg har uppstått. Efter felsökning och schaktning har elkabeln
bytts ut. Visst efterarbete kvarstår.

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. Värmdö kommun har låtit
bygga om de sk dropparna. Kommunen har också beslutat att elevantalet vid Viks skola snarast ska
minskas 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. 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. Kommunen
visar nu större samarbetsvilja och lyhördhet. I avsikt att ge föreningens medlemmar möjlighet att
föra fram sina synpunkter i ett tidigt skede av planarbetet har företrädare för komunen bjudits in till
föreningsstämman.

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. En dialog som ska vara levande mellan
årsmötena. Därför har en funktion på hemsidan lagts upp där medlemmar kan ställa frågor eller
lämna synpunkter till styrelsen. Debatt om olika gemensamma vägfrågor ska också kunna föras.
Styrelsen uppmanar medlemmarna att använda denna kanal för att skapa en levande dialog inom
föreningen.

Ersättning för nybildade fastigheter och slitageersättning
Under de två senast verksamhetsåren 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 betala i slitageersättning om han använder vägnätet i väsentligt större omfattning
än vad som motsvarar hans andelstal för driftskostnaderna?
Styrelsen för här en dialog med Lantmäterimyndigheten.

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 på olika sätt lyft fram

den enskilde fastighetsägarens ansvar. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att med kamera
dokumentera den sly och de buskar som måste tas bort samt att på bilderna markera detta. Bilderna
lämnas till respektive fastighetsägare där denna uppmanas att vidta nödvändig röjning med risk att
föreningen annars, på fastighetsägarens bekostnad, genomför röjningen.

Uppdrag från föreningsstämman
Förra årets föreningsstämma aktualiserade följande frågor.
•
•
•
•

Gropar i vägen, Magnussons väg.
Vägskador Grills Backe.
Soptunnorna vid Viks skola är placerade på trafikfarligt sätt.
Vägbelysningen längs Viks skolväg ner mot skrägårdsvägen skyms pga av växtlighet från
enskild fastighete (Silverängsvägen 2).

Styrelelsen har vidtagit åtgärder så att frågorna exkl vägbelysningen längs Viks skolväg har kunnat
lösas.
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