Verksamhetsberattelse for 2019, Brevik-Lerviks vagfbrening
Vagforeningen har for narvarande 443 fastigheter som medlemmar. Totalt finns inom vagforeningens omrade ca 11,2 km belagda vagar och ca 3,3 km grusvagar. Utdebiteringen per andel har
varit 1,25 kr.
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Daniel Axner, suppleant
Tomas Fridstrom, suppleant, registeransvarig
Richard Ekstrand, suppleant
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Revisorer
Mats Pemer, ordinarie
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Bertil Koch, suppleant
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Vaiberedning, vald pa 1 ar
Jan-Olov Persson (sammankallande) och Sven-Erik Wane 11.
Moten
•
•
•
•

Arsmotetholls 2019-03-12
Styrelsen har under aret haft 8 protokoUforda moten
Vagansvariga har haft Idpande planeringsmoten med vara entreprenorer
Forutom dessa holls ett mote i december i den sa kallade Trafiksakerhetsgnippen. I denna
deltar representanter for styrelsema i samfallighetsfdreningarna och motsvarande
organisationer i omradet.

Uppdraget fran arsmotet 2019, fortsatta trafiksakerhetsframjande atgarder
Vid arsmotet fick styrelsen i uppdrag att se over utforandet av den upphojda korsningen vid
Stensnasvagen da rampema pa framforallt Lerviksvagen av manga medlemmar upplevdes som
alltfor branta.
Da det varit svart att hitta nagra entydiga riktlinjer pa hur en sadan korsning skall utformas
beslutade styrelsen att, i samband med ett antal andra asfalteringsarbeten under varen, forlanga de
bada rampema pa Lerviksvagen och darmed ge dem sarama lutning (10%) som de upphojda
overgangsstallena. Manga av de kringboende upplever att farten over korsningen har okat kraftigt

efter atgarden och att man numera kan kora over korsningen utan att sanka farten. Det var ju inte
avsikten med atgarden och det firms anledning att ta upp fragan igen pa kommande arsmote.
Arsmotet antog styrelsens forslag till verksamhetsplan, vilket innebar att styrelsen fick i uppdrag
att fullfolja etapp 2 av den planerade trafiksakerhetshqjande atgarden med en grusad vagsida pa
strackan Gammelstigen till Hakvagen samt att satta upp belysning av samma utforande som den
forsta provstrackan pa hela strackan Gammelstigen till Ekhammarsvagen. Arbetet utfordes under
tidiga hosten av Thomas Bourek och Benny Gustavsson, och styrelsen ar mycket ndjda med
resultatet. Det som kvarstar till varen 2020 ar malning av heldragen linje langs den nya grusade
gangsidan och de tva nya overgangsstallena.

Ovriga inslag i verksamhetsplanen var att bygga tva nya platagupp/upphojda overgangsstallen, ett
vid Lerviksvagens stickvag och ett i korsningen, Ekhammarsvagen/Vallvagen, samt ett nytt
cirkulargupp pa Ekhammarsvagen i anslutning till overgangen vid stigen ned till Sommarhagen.
Utover detta gjordes omasfahering av en stracka pa c:a 100 meter pa Lerviksvagen, som var i
mycket daligt skick, i anslutnmg till Mossvagen. Sa kallad "snabellagning" av sprickor och
vagskador utfordes ocksa inom hela omradet i syfte att forlanga livet pa vara belagda vagar.

Vagunderhall och lopande drift
Sedvanligt underhall har skett av vagama i form av lagningar (potthal och vagsprickor),
dikesrensning och spolning av utvalda vagtrummor.
Slaghack/klippning av dikeskanter, delvis helt manuellt, och siktforbattrande slyrojnmg har
genomforts av var nya entreprenor Tojoni med gott resuUat.
Samtliga grusvagar har saltats och ett antal har ocksa sladdats och grusats pa under aret.
I verksamhetsplanen fanns med att belagga Farhagsvagen och Hakvagen med samma belaggning,
sa kallad JIM/IM, som vi lade pa Gethagsvagen 2018. Vid en foreredande besiktning tillsammans
med entreprenoren, P E A B asfalt, avradde de oss att genomfora detta arbete da vagamas skick,
framforallt med tonvikt pa diken och awattning av vagkroppen inte var i sa god kondition att det
var lampligt. Arbetet skots darfor upp till tidigast varen 2020, och lamphga forberedande atgarder
kommer att planeras in innan belaggning sker.
Vintervagunderhallet har bedrivits med samma mal och i samma omfattning som tidigare ar.
Under november, december och januari har det varit i stort sett barmark, sa halkbekampningen
har hittills begransats till nagra enstaka sandningsinsatser i forebyggande syfte.
Vintervaghalhiingen den har sasongen verkar kostnadsmassigt kunna hallas pa en lag niva.
Information
Vagforeningens hemsida rwww.breviklerviksvagforening.se) uppdateras med jamna mellanrum
med aktuell information om var verksamhet. Dar firms information, styrelsens sammansattning

och kontaktvagar och dar firms ocksa mojiighet att skicka mail till styrelsen i arenden man onskar
fa behandlade/belysta. Pa hemsidan fmns alia vasentliga dokument sasom kallelse till och
protokoll fran vara arsmoten och stadgama for verksamheten.
Vara medlemmar har uppmanats anmala e-postadress, for att vagforeningen snabbare, enklare
och mer tidsenligt ska kunna kommunicera med medlemmama. Sedan arsmotet 2017 da
foreningens stadgar andrades sa kan kallelsen till arsmoten och andra meddelanden kan sandas ut
per e-post till medlemmama.
Administration
Vagforeningens ekonomiadministration skots av Martenssons redovisningsbyra. Styrelsen
ansvarar sjalva for att ta frara debiteringslangd och adresshstor for utskick till medlemmama samt
sanda ut kallelser till och information fran arsmote. Betalningsdisciplinen var under 2019 klart
battre an tidigare och endast ett mindre antal fastighetsagare betalade sin vagavgift forst efter en
eller flera paminnelse. V i tackar alia er som betalar i tid, och hoppas att vi 2020 far se ett 100
procentigt resuhat. Det forenklar arbetet valdigt mycket for oss.
Resultat- och balansrakning
Arets resultat blev -396 588 kr, vilket ar nastan precis pa budget, - 365 312 kr. For att fmansiera
detta underskott har 300 000 kronor lyfts fran foreningens reservfond, som darefter ar 220 000 kr.
Detta ar i enlighet med beslut pa arsmotet 2019.
Tillsammans med det obundna kapitalet uppgick det egna kapitalet vid arsskiftet 2019/20 till
endast 355 798 kr. Vagforeningen behover darfor en period av finansiell atemppbyggnad och
pafylhiad av var reservfond for att under de kommande aren klara storre atgarder.
Balans- och resultatrapporteraa ar bilagda.
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