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GROVSTANÄS VÄGFÖRENING  2022-01-10 

Styrelsens	verksamhetsberättelse	för	2021 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordförande:  Bengt Peters 

Vice ordförande Harry Wiman 

Kassör  Maria Åkesson 

Sekreterare  Astrid Ohlsén 

Suppleanter  Gunnar Svensson och Ulf Hilbig 

Revisorer  Solweig Waidelich och Johan Neglén 

Revisorssuppleanter Maria Solar och Nina Nilsson 

Valberedning  Leif Eriksson (sammank.), Henry Andersson och Björn Lantz. 

Grovstanäs vägförening omfaXar 396 fas\gheter inom Grovstanäs och Nya Österängs 
tomtområden. 

13 fas\gheter är obebyggda och betalar halv avgi_. De öbor som inte är medlemmar i 
Grovstanäs Vägförening får inte kallelse \ll årsmötet och betalar i september när informa\on 
om hyrd båtplats bekrä_ats. Vägavgi_en för det gångna året var 1 150 kr. 

Verksamheten  

Året 2021 har som föregående år helt präglats av coronapandemin vad gäller möten, 
sammankomster och umgänge i alla former. Föreningsstämman som var planerad \ll den 8 maj 
flyXades och avhandlades den 22 maj och genomfördes även deXa år på uteplatsen vid sjöboden i 
Stora Hamnen. 

Förutom årsstämman med e_erföljande kons\tuerande möte har styrelsen ha_ 4 protokollförda 
möten. Därutöver har eX antal underhandskontakter ägt rum med medlemmar, entreprenörer, olika 
myndigheter och inom styrelsen. 

Under året har VaXenfall börjat gräva ned elkablar enligt uppgjort schema. DeXa arbete kommer aX 
fortgå i troligen yXerligare 3 år. Hänsyn måste tas \ll vårt sommarvaXensystem samt fiberledningarna 
som I P Only lagt ned. Grävarbetet innebär ofrånkomligen hinder i trafiken, men kommer även 
innebära kortare planerade avbroX i eldistribu\onen. Dessutom blir det troligen så aX vägunderhållet 
påverkas nega\vt. 
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Farthinder har under året tyvärr saboterats och stulits. För aX motverka deXa har styrelsen startat en 
utredning för aX installera permanenta farthinder. Det kan tyckas övermaga med deXa arrangemang, 
men allhör många kör för fort på våra vägar för aX ignoreras.  

EX antal vägtrummor har byXs ut och på några sträckor har diken rensats. Förutom den årliga 
siktröjningen har trädrensning påbörjats ute_er vägarna då eX stort antal salix har nåX den ålder då 
den börjar torka och måste fällas innan olyckor inträffar.  

Vid installa\on av privata avloppsanläggningar har skador på regnvaXenledningar uppståX. DeXa 
föranleder styrelsen aX uppmana fas\ghetsägarna aX noga kontrollera om fas\gheten har sådana 
ledningar över tomten innan grävning startas. 

Med förhoppning om respekt, omtanke om människor och djur och tålamod inför VaXenfalls arbete 
önskar styrelsen eX goX 2022, med hopp om eX slut på covid 19 och dess restrik\oner. 

Styrelsen 


