Protokoll Vag-6 2022
Styrelsesammanträde Vag-6 2022, VÅLARÖ VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING,
Tid:
Plats:

2022-08-07 kl 11:00 – 13:00
Mötet avhölls hos Robert Möller G43 på Vålarö

Närvarande:

Kerstin Hamrin, Å34
Björn Mattsson, M3
Göran Mellström, Å14
Johan Roman, Langö78
Per Aronsson, L9
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 Karin Steen Å2.

1

Sammanträdets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.

2

Fastställande av dagordning och val av justerare
Dagordningen fastställdes och Robert Möller utsågs till justerare.

3

Föregående protokoll Vag-5
Protokollet från Vag-5 korrigerades vad avser Robert Möllers närvaro, från
närvarande till ej närvarande, och därefter fastställdes protokollet.

4

Ekonomi
Kerstin Hamrin redogjorde för budgetuppföljning tom 31/7.
2 medlemsavgifter är ännu ej inbetalda.
Likviditeten är god och kostnaderna följer budget.

5
5.1

5.2

Skrivelser, inkomna och utgående
Inkomna skrivelser.
• Protokoll från Nyköpings kommun efter Vägföreningens och kommunens
gemensamma syn efter de avslutade arbetena med att förlägga vatten- och
avlopp längs med vägen.
Utgående skrivelser.
• Inga.

6

Rapporter/ärenden, samt uppdatering av bevakningslistan
• Kantklippning av Risövägen har genomförts efter en viss försening p g a
maskinen varit på reparation.
• Syn av Risövägen från väg 219 fram till containerplatsen har genomförts
sedan arbetena med att förlägga vatten- och avloppsledningar slutförts. Nu
återstår åtgärder och efterkontroll.

7

Övriga frågor
• En 70-skylt har tagits ned vid containerplatsen och istället har en skylt med
påbjuden hastighet 30 km satts upp.
• Vägunderhållsavtalet med Svevia önskas förlängt. Robert Möller undersöker och åtgärdar. Till bevakningslistan.

Protokoll Vag-6 2022
8

Nästa möte Vag-7 2022.
Nästa styrelsemöte Vag-7 är den 9/10 kl 11:00-13:00 på Vålarö hos Per
Aronsson L9.

9

Mötets avslutande
Ordföranden Johan Roman avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras ordförande:

Björn Mattsson

Robert Möller

Johan Roman

Bevakningslista:
•
•
•
•
•
•

•

Vag-6/21. Reglering av tung trafik utifrån rapport Rolf Sundberg G48.
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. Johan begär återkoppling från Svevia när plogning eller sandning
genomförts.
Vag-1/22. Efter det att Vattenfall slutfört grävarbetena för el skall slutbesiktning
genomföras. Samordnas med Samfälligheten. Johan Roman kontaktar
Samfällighetens ordförande Stefan Aronsson angående detta.
Vag-4/22. Syn av vägen från 219 fram till containerplatsen för att dokumentera och
reglera skador uppkomna vid arbetet att dra fram V/A för Svärdsklova har
genomförts och protokollförts. Nu inväntas åtgärdande och efterkontroll.
Vag-5/22. Ursprungligen Vag-6/21. Belastningsprov av vägens tålighet för tung
trafik. Per Aronsson söker möjlig utförare och metod. Trolig metod är markradar
och undersökningen bör utföras under hösten 2022. Omfattning av
provningen/kontrollen bör förtydligas.
Vag-6/22. Vägunderhållsavtalet med Svevia önskas förlängt. Robert Möller undersöker och åtgärdar.

