
Verksamhetsberättelse för  

Järnäsklubbs Östra Vägsamfällighet 
 

Styrelsen för Järnäsklubbs Östra Vägsamfällighet får härmed avge följande 
redovisning för perioden 23 juli 2017 till 22 juli 2018. 

 

Styrelse, revisorer och valberedning. 

Styrelse: Ordförande  Agnetha Bäckman 

 Vice ordförande  Mikael Lindvall 

 Kassör   Stina A. Gezelius 

 Sekreterare  Douglas Hallöf 

 

Revisorer:   Mats Börjesson och Erik Säfström 

 

Valberedning: Raymond Häggström (sammankallande) samt Anders 
Lennartsson. 

 

Verksamhet 

Verksamheten har styrts utifrån den verksamhetsplan som presenterades på 
årsmötet 2017.  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 protokollförda möten samt fört en 
löpande dialog i syfte att följa upp insatta åtgärder för vägunderhåll och 
vägförbättringar. 

• Under vecka 36 slyröjdes vägen.  
• I slutet av september -17 sattes snökäpparna ut och plockades in i slutet 

av april -18. 
• Den nivåskillnad som uppstod mellan vägen och ett antal in-/utfarter i 

samband med vägrenoveringen 2016 utjämnades under den gångna 
hösten i huvudsak genom tillförsel av grus. 



• Den defekta vägtrumman längs Salterivägen byttes ut vecka 41. Arbetet 
utfördes genom L Entreprenads försorg, som i samband med trumbytet 
även genomförde en del grävning och rensning av diken.   

• Under vintersäsongen har plogning och sandning skett efter behov. 
Kantskärningen av plogvallarna bidrog till att vägen snabbt torkade upp 
och i början av maj var den i sådant skick att den kunde sladdas och 
saltas. Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bedömt att 
vägens bärighet har varit så pass god att inga begränsningar i 
framkomlighet för tyngre fordon har behövt aviseras. 

• Arbetsdagen genomfördes den 26 maj och arbetsuppgifterna 
begränsades till att ta bort riset från dikena som sträcker sig från 
Bygdegården till vägs östra ände, samt att slyröja och stamkvista träden 
enligt de anvisningar föreningen fick av Trafikverket i samband med 
deras tillsyn den 4 maj 2018.  

• Medlemsmatrikeln är ett levande dokument som uppdateras löpande. 
Vid ändringar av ägarförhållanden av fastigheterna/tomterna är det 
värdefullt att de nya uppgifterna kommer styrelsen tillhanda. 

  

Styrelsen vill härmed framföra ett stort tack till alla medlemmar för visat 
förtroende för det gångna verksamhetsåret.   


