
Protokoll Ramsö vägförening 120406

Närvarande:  
Ingrid Frideborgsdotter, ordförande  
Göran Haglund, kassör 
Ulf Denkert, ledamot  
Göran Agerberg, ledamot 
Roger Engholm, suppleant  
Mats Björling, suppleant

Frånvarande: Jackie Jakubowski

Mötet inleddes med en rundtur tillsammans Med Mats Hargell för inspektion av 
vägavsnitt som åtgärdats alternativt som var i behov av åtgärd. Därefter vidtog möte 
enligt dagordning.

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes.

3. Val av sekreterare
 Mats B valdes till sekreterare

4. Besiktning av Ramsös vägar

Följande vägavsnitt inspekterades enligt nedanstående: 
A. Väg mellan Ramsövägen och Varvsvägen. Sänka med vattensamling som på-
följd. 
Mats Hargell kontaktas för kostnadsuppskattning av åtgärd. Ingen åtgärd innan 
fastighetsägaren till 1:206 utfört tung transport. (se punkt 9) 

B. Ramsövägen, strandvägssträckan utmed Tynningösundet. Ytskiktet mycket 
tunt. Vägen behöver få en lutning och tjockare ytskikt samt nya vägtrummor för 
avrinning. 
Mats Hargell kontaktas för kostnadsuppskattning av åtgärd.

C. Mellqvists backe. Åtgärd vid foten av backen har utförts av Mats Hargell med 
ny vägtrumma. Även dikesavrinningen där är åtgärdad.  
Inspektion gjordes för att finna bästa åtgärdsplan att komma till rätta med avrin-
ning i övre delen av backen. Behov av dikesgrävning och att i backens översta 
del göra ett stopp för att hindra regnvatten från att fortsätta nedåt och spola bort 
vägens ytskikt. 
Mats Hargell kontaktas för kostnadsuppskattning av åtgärd.

D. Egnahemsvägens diken behöver grävas. 
Mats Hargell kontaktas för kostnadsuppskattning av åtgärd.



E. Nedfart mot Stora Lillängsviken. Fastställa om detta vägavsnitt ingår i Väg-
föreningens ansvarsområde.

F. Dike vid uppfart mot dansbanan. Behöver grävas ut. (Se även punkt 5 proto-
koll från 120115).

G. Olofs backe. I fint skick.

H. Kurvan Skogsstigen/Egnahemsvägen har utsatts för tung trafik och diken och 
vägkant har brustit. 
Mats Hargell kontaktas för kostnadsuppskattning av åtgärd.

5. Val av justeringsmän

Göran H och Göran A valdes till justeringsmän.

 6. Rapport från kassören
 
Ännu saknas fakturan för vinterunderhåll men Göran H uppskattade kostnaden 
till betydligt lägre än föregående år. Detta medför att kassan är god. 
Saldo på Plusgirot är 171 041,73 Kr och på Bankgirot 8 352,14 Kr. För närva-
rande släpar 10 medlemmar med betalning och senaste årsavgiften är det 6 till 7 
personer som inte betalat. 
Kostnaden för Mats Hargells arbete vid Mellqvists backe är 13 000 Kr. Dess-
utom tillkommer utgifter för löpande åtgärder utförda av Hargell.  
Göran A tyckte att föreningen – med hänsyn till de relativt låga kostanderna för 
vinterunderhåll – borde kunna fondera i storleksordning 30 000 Kr för kom-
mande reparationsbehov.
Föreningen beslutade att ändra beslutsgången för att godkänna löpande åtgärder. 
I fortsättningen behöver kassören endast godkännande av ordföranden för att 
godkänna dessa utgifter. 

7. Reparation av vägöverfart
Arbetet konstaterades vara väl utfört.

8. Rapport om utbildning och förslag om mer utbildning
Ingrid informerad om kursen arrangerad av Riksförbundet för enskilda vägfören-
ingar med syfte att öka kunskaperna om vägspecifika frågor. 
Både Göran H och Mats fick dock förhinder. Med på kursen var därför Ingrid 
samt Maria Palm från Väggruppen. Ingrid rekommenderade alla ordinarie leda-
möter att försöka gå denna kurs då nästa tillfälle ges.

9. Anmälan om tunga fordon på Ramsö
Fastighetsägaren vid 1:206 har meddelat att han kommer beställa ut tung trans-
port som kommer trafikera sträckan mellan Ramsö brygga och fastigheten. Detta 
kommer med säkerhet förstöra vägavsnittet som redan konstaterats vara i dåligt 
skick (se punkt 4 A). Ingrid har kontaktat fastighetsägare/entreprenören och in-
formerat om fastighetsägarens ansvar att återställa väg som körts sönder.



10. Karta och pärmar

Tidigare protokoll finns i pappersform, dock fortfarande i pärm som Anneli Ro-
geman har hemma hos sig. Göran A har samlat tidigare protokoll i digital form 
och erbjöd sig att lägga dessa i en ”Drop Box” som görs tillgänglig för styrelsens 
medlemmar. 
Ingrid skaffar fram dokument och kartor som finns sedan tidigare hos förre ord-
föranden Jonas M.  
Göran H tar kontakt med Lantmäteriet för att få fram en karta som kan fastställa 
vilka vägar som ingår i vägföreningens ansvar.

11. Inkommet klagomål
Klagomål hade framförts angående sandning och hala vägar vintertid. Klagomå-
let hade riktats direkt till Mats Hargell och mötet beslutade informera Mats om 
att fortsättningsvis skicka vidare klagomål till ordföranden.

12. Inkommet brev

Punkten hänsköts till senare tillfälle.

13. Övriga frågor

Göran H informerad om att hemsidan nu innehåller uppdaterad information och 
att bilder på styrelseledamöter nu finns inlagda.

14. Beslut om årsmötesdatum

Datum för årsmöte 2012 bestämdes till 26 augusti kl 11-13 hos länkarna. Roger 
fick i uppgift att kontrollera tt det var möjligt att hålla mötet där. Kallelse till 
mötet görs senast 3 veckor innan d v s senast 5 augusti.

15. Nästa möte

Nästa mötet beslutades till tisdagen 8 maj på Ramsö hos Göran H om detta är möjligt. De 
som kan närvarar fysiskt och övriga per telefon.

16. Mötet avslutades


