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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
Ordförande  Bengt Peters 
Vice ordförande Harry Wiman 
Kassör  Inger Ljunggren 
Sekreterare  Astrid Ohlsén 
Suppleanter  Maria Åkesson, Gunnar Svensson och Peter Brodersen 
Revisorer  Michael Svensson och Solweig Waidelich 
Revisorssuppleanter Nina Nilsson och Harald Boström 
Valberedning Leif Eriksson (sammankallande), Henry Andersson och Olle Holm 

Grovstanäs vägförening omfattar 396 fastigheter inom Grovstanäs och Nya Österängs 
tomtområden varav 14 betalar halv avgift (obebyggda) samt boende på ett antal öar. 
Vägavgiften har under året uttagits med 1 150 kr (hel avgift) eller 575 kr (halv avgift). 

Verksamheten
Förutom årsstämman i Lännagården den 23 april 2017 har sju protokollförda 
styrelsesammanträden genomförts. Därutöver har ett antal underhandskontakter ägt rum inom 
styrelsen och med olika myndigheter, entreprenörer m.fl. 

Året har i hög grad dominerats av arbetet med att lägga ned fiberkabel i området (IP only 
Roslagen).  
Det löpande underhållet enl. 10-årsplanen som vanligtvis skulle gjorts, har ej kunnat utföras 
p.g.a. grävarbeten. Enligt kontrakt med IP only fick grävarbeten ej utföras efter att 
sommarvattnet stängts av. Planerad kantskärning, grusning samt underhåll i övrigt har skjutits 
upp då vägarna varit ockuperade av grävmaskiner och andra servicefordon. Den onormalt 
täta och tunga trafiken har medfört skador i vägbanan. Många orutinerade grävmaskinsförare 
har åsamkat skador i vägslänter och på vägtrummor vilket måste åtgärdas sommaren 2018. 
Endast väghyvling samt flickning (igenfyllning av väggropar) har varit möjliga att göra. 
Vägföreningens ordförande och vice ordförande har haft ett stort antal möten med 
projektledare och arbetare pga. av många klagomål från boende. Tyvärr har den regniga 
sensommaren och hösten inte underlättat verksamheten. Styrelsen kommer att kalla in IP only 
för slutbesiktning när arbetet bedöms färdigt. En ersättning kommer enligt avtal att utgå till 
vägföreningen. 

Slyrensning har genomförts utefter de vägsträckor där det har varit nödvändigt. 
Vattenfalls slyrensning under kraftledningarna har lämnat buskar och grenar i diken som nu 
rensas. 
Risken för att avrinning och trummor täpps igen är annars stor.  

 Ett antal trummor och lagningar av asfaltsvägen har åtgärdats, fler återstår till våren. 

Ekonomin är stabil och visar ett litet överskott för året framför allt beroende på uppskjutet 
arbete och en ur vägföreningens synpunkt gynnsam vinter. Med hänsyn till att kostnaderna 
starkt varierar för vinterunderhållet beroende på vädret har årets budgetöverskott delvis förts 
till en buffertfond för vinterskötsel. Styrelsen vill tacka alla boende för visat tålamod med 
grävarbeten under hösten och ett stort tack till dem som inte själva har beställt fiber men ändå 
fått acceptera problemen. 
Vi tackar Olle Holm och Mikael Larsson för deras väl genomförda arbete! 
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