Norra Åbyggeby Byvägars Samfällighetsförening

Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordföranden Carina Lif, kassören Gunnar Andersson,
vägfogdarna Johan Larsson och Christer Brodin samt sekreteraren Daniel Nilsson. Suppleanter har
varit Pernilla Andreasson, Thomas Persson, Magnus Westberg, Roger Holmberg och Patrik
Wallerström.
Styrelsen har hållit 8 styrelsemöten under året. Konstituerande styrelsemöte hölls den 13 april där
Patrik Wallerström fyllnadsvaldes.
Den 16:e juni hölls en extra årsstämma för beslut om Furängsvägens reparation mm och eventuella
nysträckning.
Nya avtal för vägunderhåll har upphandlats under året.
Slitageersättningarna har utretts och resulterat i framställan till årsstämman om
omprövningsförrättning enligt anläggningslagen.
Kontakter har hållits med Gävle Energi och dess entreprenörer under fiberutbyggnaden. Trots detta
har några missöden skett med bland annat bristande återställning och söndergrävda fiberdukar
under väg. Fortsättning följer.
Det har hållits löpande kontakter med kommunala lantmäterimyndigheten om ändringar av andelstal
vid ändringar i fastighetsbildningen samt vid nya bygglov.
Skötsel och underhåll av vägar
Vintern 2015/2016 provades att vinterkäppar bara sattes upp längs ett fåtal utvalda sträckor. Vintern
2016/2017 sattes vinterkäppar upp längs något fler sträckor. Det var en mild tjällossning, så ingen
väg behövde stängas av för tung trafik under våren 2016.
Furängsvägen, Byvägen och Sandtagsvägen har reparerats. Trumman under Norra Åbyggebyvägen
har bytts ut.
Arbete för att hålla vägen farbar har genomförts löpande genom plogning, sandning, hyvling, saltning
för dammbindning, lagning av potthål, kantklippning osv.
Särskild uppföljning av årsstämmans beslut
-

-

Stämman beslutade att en vägförvaltare skulle anlitas. De som tillfrågats har tackat nej, varför
ingen har tillsatts.
Stämman beslutade att styrelsen skulle utreda vägsträckningsalternativ för Furängsvägen. På
grund av tidspress avseende bidrag byggkostnaderna behövde detta göras fortare än till
ordinarie årsstämma, varför en extra årsstämma hölls i frågan 16 juni. Då beslöts att reparation
skulle ske men ingen nysträckning. Det är genomfört.
Det lyftes fram att vändplanen på Lingvallsvägen var för liten. Den har nu byggts och har godkänd
radie.
Stämman uppdrog styrelsen att utreda antal förtroendeposter. Så är gjort och framställan om
ändring har lagts fram till årsstämman.
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