
Protokoll Vag-1 2022 

 

Styrelsesammanträde Vag-1 2022, VÅLARÖ VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING,  
    

Tid:      2022-01-29 kl 12:00 – 14:00 
Plats:     Mötet hölls digitalt via Teams pga den stora smittspridningen av Covid-19 
 
Närvarande:     Kerstin Hamrin, Å34 

    Björn Mattsson, M3 
    Göran Mellström, Å14 
    Johan Roman, Langö78 

     Per Aronsson, K6 
     Robert Möller G43 
Ej närvarande:  Per Eriksson, Risö24 
 
Distribution:  Vålarö och Langö/Risö anslagstavla, Vålarö och Langö/Risö hemsida, 

Svärdsklova via Sune Asp, ovanstående styrelsemedlemmar, samt 
revisorerna Rolf Sundberg G48 och Roland Karlsson G44 

 
1  Sammanträdets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet.   
 
2 Val av justerare och fastställande av dagordning  

Kerstin Hamrin utsågs till justerare och dagordningen fastställdes.  
 
3  Föregående protokoll Vag-7  
 Protokollet från Vag-7 fastställdes. 
 
4  Ekonomi  

Kerstin Hamrin gick igen bokslut för 2021 och förslag till budget för 2022 som 
båda beslöts att föreläggas årsstämman genom stämmokallelsen.  

 
5 Skrivelser, inkomna och utgående 
5.1 Inkomna skrivelser. 

• Från Trafikverket om bidragsrätt. 
5.2 Utgående skrivelser. 

• Inga.  
 
6 Inför årsstämman 2022 den 7/5. 

Inga motioner har inkommit från medlemmarna och styrelsen har ingen 
proposition till stämman. 
Styrelsen planerar för en fysisk stämma, men bevakar pandemin och de 
restriktioner som kan påverka formerna för genomförandet av stämman.  
Detaljplaneringen för stämman gicks igenom, liksom mötesplanen fram till 
stämman 2023.   
 

7 Åtgärder för att minska hastigheten på Risövägen. 
Ett förslag till handlingsplan med enkla åtgärder för att förhoppningsvis minska 
hastigheten på Risövägen har tagits fram och gicks igenom. 
Beslutades att genomföra enligt förslaget med skyltar om att rekommenderad 
hastighet från containerplatsen mot Maltbacken är 30 km/tim, samt att infarten 
till Vålarö från väg 219 är skyltad som återvändsgata. 
Det uppdrogs åt Robert Möller att ta in offert och upphandla skyltar och 
montering av dessa. Johan Roman tar fram en karta som utvisar placeringen av 
skyltarna. Till bevakningslistan. 
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8 Rapporter och ärenden, samt uppdatering av bevakningslistan 

Bevakningslistan uppdaterades med borttag av åtgärdade ärenden, samt med 
tillägg av nya. 

 
9 Övriga frågor 

• Diskuterades att det vore bra om Svevia återkopplade till Johan Roman 
efter det att plogning och sandning genomförts. Johan tar upp detta med 
Svevia. Till bevakningslistan.  

• Efter att Vattenfall är klara med sina grävarbeten skall en slutbesiktning 
göras. Till bevakningslistan.  

• Rensning av över vägen hängande grenar har genomförts från container-
platsen till Maltbacken, men något återstår strax före Svärdsklovakorset. 
Robert Möller åtgärdar detta. Till bevakningslistan.  

 
10  Nästa möte Vag-2 2022.    

Nästa styrelsemöte Vag-2 är den 19/3 kl 12:00-14:00 hos Johan Roman, 
Lunglavsvägen 18 i Trångsund, Stockholm.  

 
11  Mötets avslutande 

Ordföranden Johan Roman avslutade sammanträdet. 
 
 
 
Vid protokollet: Justeras:  Justeras ordförande: 

 
 
 
 

 
Björn Mattsson Kerstin Hamrin    Johan Roman 

 
 
 
 
Bevakningslista: 
 

• Vag-6/21. Reglering av tung trafik utifrån rapport Rolf Sundberg G48.  

• Vag-6/21. Belastningsprov av vägens tålighet för tung trafik. Johan Roman söker 
utförare. 

• Vag-5/21. Åtgärdande och reglering av skador på Risövägen som uppkommit under 
våren och sommaren av skogsmaskiner för gallringen och tunga transporter till 
Svärdsklova. Bevakas gemensamt av Vägföreningen och Samfälligheten. 

• Vag-1/22. Rensning av överhängande grenar vid Svärdsklovakorset. 

• Vag-1/22. Upphandling av skyltar för rekommenderad hastighet och återvändsgata, 
samt montering av dessa.  

• Vag-1/22. Johan begär återkoppling från Svevia när plogning eller sandning 
genomförts.   

• Vag-1/22. Efter det att Vattenfall slutfört grävarbetena för el skall slutbesiktning 
genomföras. 
 


