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Adress till styrelsen:
Breviksvägen/Lerviksvägen, 184 63 Åkersberga.
Vår brevlåda finns vid Breviksvägen i korsningen med Lerviksvägen

Felanmälningar:
eller andra frågor som du vill dryfta angående vägarnas beskaffenhet och underhåll gör du

enklast till någon av våra två vägansvariga:
leffe@lebabyggservice.se (Brevik)
waldemar.myrin@wavve.se (Lervik)
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Avgiften till samfälligheten, Brevik-Lerviks vägförening
Årsmötet beslutade att höja vägavgiften till 1,25 kronor per andelstal för att kunna finansiera de stora satsningar på trafiksäkerhet som kommer att ske de kommande åren, då bland
annat en grusad vägsida/trottoar skall byggas längs med en stor del av Lerviksvägen och
Ekhammarsvägen, med början i år på sträckan Margretelundsvägen till Ekhammarsvägens
början.
Vid det här laget har de allra flesta av er redan betalat in vägavgiften, och om så inte skulle
vara fallet uppmanas ni härmed att skyndsamt göra detta. Vägavgiften är obligatorisk och
ansvaret ligger på den som är upptagen i den vid årsmötet fastställda debiteringslängden.
Avgiften beräknas genom att fastighetens andelstal multipliceras med den fastställda utdebiteringen. För permanentbebodd fastighet multipliceras således i år 1,25 kronor med andelstalet 1 800, för fritidsfastighet 1 500, för fastighet på Oranieholmen 900 och för obebyggd fastighet 300. För Breviksbadet, Brf Stensnäs och P-platserna i Lervik gäller särskilda, betydligt högre, andelstal.

Övriga beslut vid årsmötet
Årsmötet beslutade om att genomföra vissa stadgeändringar. Vilka framgår tydligt av
årsmötesprotokollet. Förutom de som syftade till förenklad/förtydligad arbetsgång inom
styrelsen, så gällde det dels att vi skall kunna lägga årsmötet tidigare under våren för att
styra upp arbetet bättre och dels att vi kan kommunicera med er alla, inklusive att skicka ut
kallelsen till årsmötet, även via e-post.
Ni uppmanas alla därför att så snart som möjligt, om ni inte redan gjort det, anmäla
er e-postadress till styrelsen, Sven-Erik eller Björn enligt ovan. Detta medför en
avsevärd förenkling av vår administration
Eftersom vi önskar hålla årsmötet tidigare framöver förändras också sista datum för
motioner till årsmötet till den 31 januari.
En motion hade inkommit till årsmötet som tog upp frågan om åtgärder för att minska
hastigheten på Stensnäsvägen. Årsmötet biföll motionen och vissa farthindrande åtgärder
har vidtagits, men styrelsen kommer att jobba vidare med frågan tillsammans med
motionsställaren under hösten.
Under diskussion om denna motion och i allmänhet runt frågan om hastigheten på våra
vägar framkom ett ökat stöd för flera riktiga väg-gupp, som den enda åtgärd som uthålligt
ger resultat. Styrelsen kommer därför att utarbeta en plan för detta under hösten och
presentera den inför nästa årsmöte. Vi väntar också fortfarande på svar från Länsstyrelsen
på vår begäran att få införa väjningsplikt i korsningarna mot Lerviksvägen, vilket kommer
att påverka den planen.
Årsmötesprotokollet liksom den antagna verksamhetsplanen och budgeten i sin
helhet finner du på vägföreningens hemsida http://www.brevik-lervikvf.enskildvag.se

Får rätt ägare fakturan?
I de fall då det är flera ägare till en fastighet har vi i tidigare brev vädjat om att ni skall
informera vägföreningen om vem som skall ha fakturan. Om fel delägare får fakturan för
vägavgiften, meddela vår registeransvarige (sven.erik@wanell.se) eller ordföranden
(bjorn.g.jacobson@gmail.com) vem som ska ha fakturan.
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Planerade åtgärder, vägunderhåll och skötsel
Årsmötet biföll styrelsens plan att förbättra trafiksäkerheten genom att bygga en grusad
gång och cykelbana längs med större delen av Lerviksvägen och Ekhammarsvägen på
samma sätt som ”pilotprojektet” i Solhagabacken gjordes förra året, och att vi i samband
med detta lägger ner rör för eventuell framtida belysning längs dessa huvudvägar.
Etapp 1 av detta arbete:
Margretelundsvägen till Gammelstigens början och Hakvägen till Ekhammarsvägen startar
nu och genomförs under hösten. I samband med detta sätts belysningsstolpar upp på
sträckan Margretelundsvägen-Breviksvägen. Ett antal övergångsställen med tillhörande
avsmalning av vägen kommer också att upprättas på sträckan. Längs den grusade sidan
kommer en heldragen vit linje att målas för att tydligt separera den från körbanan.
Vissa problem med framkomlighet på vägen kan givetvis uppstå under detta arbete, vilket
vi utgår från att vi alla har förståelse för.
Under hösten kommer också lagning att ske av trasiga asfaltpartier där, förutom potthål på
några ställen, Gethagsvägen och Långgärdesvägen är mest illa skadade.
Sladdning, grusning och saltning av våra grusvägar liksom klippning av vägrenar skedde
under juli. Under hösten kommer viss siktröjning av skymmande träd och slybuskage att
ske längs vägarna. Diken och vägtrummor har besiktigats och en del vägtrummor kommer
att spolas under hösten.
Vinterväghållningen ska kommande vinter ske med samma ambition som tidigare år, dock
att vi kommer att jobba med att styra upp vår entreprenör så att de kör med mindre maskiner i vårt område där så krävs och framför allt hanterar våra grusvägar med större försiktighet när det inte är tjäle i marken.

Några sedvanliga påminnelser
Klipp häckarna, särskilt vid korsningar (70 cm över vägplan 10 meter från korsningen) och
se till att inga trädgrenar hänger ned lägre än 4,6 meter över vägbanan.
Rensa rör under tomtinfarter. Dessa är fastighetsägarens ansvar!.
Hjälp till att hålla rent längs vägarna och alla diken fria från ovidkommande föremål.
Bor ni nära någon av våra blomlådor får ni gärna hjälpa till med lite vatten vid torrt väder.

Kontakt med styrelsen
Du når styrelsen enklast via e-post till ordförande eller vägansvarig. Adressändringar och
ägarskifte meddelar du till registeransvarig, Sven-Erik Wånell. Mer information om vägföreningen finner du på hemsidan.
Motioner till nästa årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2018.
För att rätt fastighetsägare ska debiteras är det viktigt att informera styrelsen vid
ägarskiften. Om fastigheten varaktigt övergår från att vara fritidsbostad till permanentbebodd eller vice versa ska du också informera vägföreningens registeransvarige
om detta! Anmäl också adressändringar.

Styrelsen vill också passa på att önska alla vägföreningens medlemmar en fortsatt skön sommar!
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