1(2)
Åbytorps vägförening

2018 03 09

Verksamhetsberättelse arbetsåret 2017

Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Tomas Gustavsson
Sekreterare: (Anders Friberg/ Maria Öholm/ Johan Lindström) Hans Grandien
Kassör: Maths Jerlström
Syssloman: Johan Gullberg
Ledamot: Tomas Engström, Johan Lindström
Suppleant: Maria Öholm, Anders Friberg
Sammanträden: Antal styrelsemöten under året: 7 st
Verksamhet:
Föreningens vägnät inklusive gångvägar omfattar en total längd på 9790m varav
de belagda vägarna är 7524m, gångvägarna 441m och grusvägarna 1825m..
Vintervägunderhållet har under året skötts av Maskinringen som även får
förtroendet att sköta vinterväghållningen återstående tid av säsongen.
Gräsklippning av vägslänter, hyvling, grusning och saltning av grusvägar samt
sopning av belagda vägar har utförts under året.
Under året har vägföreningen utfört ;
• potthåls- och spricklagning på belagda ytor
• upphandling och tecknat avtal avseende trafikmärken med tillbehör.
• ersatt gamla trafikskyltar och kompletterat med nya.
• demonterat gamla trafikhinder på gång- och cykelvägar samt placerat ut
nya betongblock (betonggrisar).
• slutfört arbetet med underhållsplanen.
• utvecklat och färdigställt en egen hemsida.
• upphandling av broreparation vid Stenebäcken.
Potthåls- och spricklagning kommer att kompletteras 2018 på grund av regn vid
genomförandet.
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Styrelsen har köpt ca 45 stycken nya trafikskyltar som har monterats i egen regi.
Vissa har ersatt gamla fula medan merparten är nymonterade. På gång- och
cykelvägarna har de gamla trafikhindren ersatts med nya betonggrisar.
Under 2017 har föreningen slutfört arbetet med underhållsplanen för hela
Åbytorp.
Nya förvaringsplatser för material mm har genomförts.
Efter anmärkningar från Trafikverket har föreningen genomfört en upphandling
av reparation av bro över Stenebäcken. Reparationen kommer att genomföras
under sommaren 2018 under förutsättning att arbetsgenomförandet godkänns av
Länsstyrelsen och att bidrag beviljas från Trafikverket och Kumla kommun.
Bidrag; vägföreningen har under året erhållit kommunalt bidrag på 107 000 kr
och statligt bidrag på 34 000 kr.
Ekonomi: En utdebitering har enligt debiteringslängd skett enligt klassindelning
av fastigheterna.
Försäkring: Ansvarsförsäkring är tecknad i REV, Riksförbundet för enskild
väghållning.
Åbytorp den 9 mars
Styrelsen

