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Ledamot Viktor Axelsson 
Suppleant: Dan Åsander 
Suppleant Anette Wigholm Wallin 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten + konstituerande samt fysiskt jobbat på 
vägen med underhåll vid flertal tillfällen. Årsmötet hölls den 31 aug 2019 på Hönan och 
galten. 

Ekonomi: 
Ekonomisk rapport redovisas i bilaga. 

Aktiviteter: 
Styrelsen har under året följt och arbetat efter den beslutade verksamhetsplanen. En tydlig 
ansvarsfördelning bland styrelsens medlemmar sattes upp vid verksamhetsårets början för 
ett effektivt arbete under verksamhetsåret. 

Arbetet med att genomföra en ny beläggning på asfaltsvägarna har inneburit att styrelsen 
arbetat aktivt med att ta in offerter och arbetat med bidrags sökningar. Intensiva dialoger och 
kontakter med kommun, länsstyrelse samt trafikverket likväl som med entreprenörer för 
utförande av arbetet. Uppstart av arbetet skedde vecka 10 med avslut vecka 24 med 
slutbesiktning. Arbete som utförts har varit dikes- och kantröjningsarbete, fällning av träd i 
bokskog, brounderhåll (ett stort tack till Viktor och Danne), beläggning av väg, sopning och 
slutbesiktning. Återställande av skador kommer att ske under 2020. 

Vi har utfört sedvanlig kantklippning, saltning, sladdning samt grusning av det vägsträckor 
som bedömts behöva detta.  

Årets milda vinter innebar en minskad kostnad för snöröjning som gjort att föreningen inte 
har behövt debitera ut extra avgifter till medlemmarna. 

Vi har haft en dialog om åtgärder/ekonomisk kompensation iom fiberutbyggnaden i våra 
vägar och vägområde. Eltel och IpOnly har krediterat föreningen. 

Vi har haft en fortsatt dialog med Eskilstuna Kommun gällande trafik till Sigurdsristningen och 
därmed slitage på vägen som resulterade i ett utbetalat engångsbelopp till föreningen. 

Pågående dialog med SEVAB som under verksamhetsåret har genomfört nya 
ledningsdragningar som påverkat vår vägförening och detta kommer att kompenseras av 
SEVAB. 

Vidare har styrelsen arbetat med att fastställa riktlinjer för nya vägområden för underhåll 
samt tydlig information gällande slitageavgift, andelstal vid avstyckning och nybyggnationer 
utifrån aktuell lagstiftning. 
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