
GUSTAVSBERGS VÄGFÖRENING 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

 

Styrelse 

Styrelsens sammansättning under 2016: 

 

Leif Malmberg ordf 

Kerstin Engström ledamot 

Monica Eriksson ledamot 

Bo Kahn  ledamot 

Stefan Paulato ledamot 

 

Jan Spjuth  suppleant 

Lars Svensson suppleant 

 

Leif Ydfjärd  vägfogde, har varit adjungerad ledamot i styrelsen 

 

 

 

Styrelsen har haft 8 st protokollförda möten under perioden. Föreningsstämma hölls den 17 

mars 2016. Stämman godkände upprättade planer för budget, utdebitering och verksam-

hetsberättelse. 

 

Förändrat ansvar och åtagande 
Gemensamhetsanläggningen ga:2 har omprövats och en mindre del av fastigheten Östra 

Ekedal 1:43 har frånträtts. På marken som frånträtts har det varit garageinfarter. Föreningen 

haft en sandficka på fastigheten, i närheten av skolan. Denna placering har visat sig vara 

olämplig, varvid föreningen tecknade ett nyttjanderättsavtal med JM om en annan placering 

utefter Gamla vägen. 

 

Fastighetsförändringar 
Tre nya fastigheter har tillkommit, Östra Ekedal 1:267, 1:268 och 1:269, via avstyckning från 

Östra Ekedal 1:43.  

 

Parkeringsfrågor 
Fyra parkeringsplatser utmed Hästhagsvägen har tagits bort efter att först ha upphävt Lokal 

Trafikföreskrift.  

 

Slitageavgift 
Föreningen har tecknat avtal om 110 000 kr i slitageavgift. Avgiften avser Åkerlyckans 

förskola, Gustavsgården samt Ekedalskolan.  

 

Utförda drift- och underhållsarbeten 

I Höjdhagen har hela området fått led-ljus. 90 st ljuskällor på 25w i stället för 45w. 

 

Ett seriebyte av 54 ljuskällor i Hästhagen har skett. Seriebytet kommer förhoppningsvis att 

medföra större driftsäkerhet. 

 

Två stora kabelbrott har åtgärdats, backen på Villagatan samt Sadelvägen/Hästhagsvägen. 



 

Gjutarstigen har toppasfalterats. Generellt har det varit få s.k. potthål på vägnätet under 2016. 

 

Efter krav från Arbetsmiljöverket har trafikbulan vid Brf Berget på Trallbanevägen tagits bort. 

Det var en förutsättning för fortsatt busstrafik i området. 

 

En inventering av gatunamnsskyltar har påbörjats. Gustavsbergs fabrikers gamla bågskyltar 

har tagits bort i Hästhagen. 

 

Vintern 2016/2017 har skiftat kraftigt mellan kyla och värme. Detta har gjort att mycket is har 

bildats. Antalet sandningar har därmed kraftigt överskridits i förhållande till tecknat driftavtal 

av vägskötseln.  

 

Den arbetsgrupp som årsstämman uppdrog till styrelsen att bilda avs. trafikmiljön inom 

Gustavsbergs vägförening har inte fått förväntad start. Anledningen är stor arbetsbelastning 

både hos kommunens trafikingenjör samt hos styrelsemedlemmar. 

 

Frågan om dagvatten i anslutning till Formarstigen kommer att utredas av Värmdö kommun. I 

dagsläget finns dagvattenledning i Höjdhagsvägen. 

    

Ekonomifunktion/kassör 
Tjänsten köps från VärmdöBostäder AB. 

 

Motioner 

Inför föreningsstämman 2017 har åtta st motioner inkommit.  

 

Bidrag 
Inget kommunalt eller annat bidrag har utgått. 

 

Ekonomi 
Vägföreningens ekonomi är fortsatt stabil. 

 

Medlemskap 

Föreningen är medlem i Riksförbundet för Enskilda Vägar, REV, samt har ansvarsförsäkring 

därigenom. 

 

 

Gustavsberg 24 februari 2017 

 

 

 

Leif Malmberg        Kerstin Engström  Monica Eriksson 

 

 

 

             

 

                             Bo Kahn                    Stefan Paulato 

 

 


