
Protokoll Ramsö vägförening 120115

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

Frånvarande: Jackie Jakubowski, Göran Haglund

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen 
Dagordningen godkändes med tillägg av ”Prioriteringsordning av åtgärder” under 
Övriga frågor

3. Justeringsmän
Ulf och Göran A valdes till justeringsmän

4. Genomgång av förra protokollet
 Göran: Väldigt bra med löpnummer så att revisorer och andra lätt kan orientera 
sig bland protokoll. Mats fick i uppdrag att söka reda på tidigare nummerföljd hos 
tidigare sekreterare Anneli Rogeman och även ge de protokoll som saknar detta ett 
löpnummer.

5. Överfarten till dansbanestigen
Problem med svallis vid stigen som leder upp till dansbanan och som fortsätter ut 
över vägen.
Olika lösningar diskuterades. Det konstaterades att backen inte är vägföreningens  
ansvar, endast diket. En lösning med dikesgrävning samt trall, modell färist över 
diket så att det går att passera var det som föreföll klokast. Att lösa avrinnings-pro-
blematiken har högst prioritet. 
Diskussion vidtog om hur det är bäst att kontraktera Mats Hargell – löpande timar-
vode eller via offertförfarande. Mötet kom fram till att timarvode var bäst/billigast 
utifrån en given prioritetsordning (se punkt  15) med möjlighet till avstämningar om 
kostnader.

 6. Rapport från kassören
Kort sammanfattning från Ingrid då kassören var frånvarande (kort rapport inkom 
senare under mötet via SMS från Göran H).  159 694  Kr finns på Plusgirokontot 
och 8 352 Kr på Sparkontot. Tack var den tidiga faktureringen finns detta år medel 



avsatta för ex. snöröjning i tid. 
Fråga uppstod om kartan över de vägar Vägföreningen ansvarar för. Mötet uppdrog 
åt Jackie att söka efter denna karta. Ingrid kollar också med Jonas om han vet var 
den kan finnas. 

7. Rapport om domslut
Målet angående klagomål på mur vid Ulf Denkerts fastighet. HD har avslagit målet 
och saken torde därmed vara utagerad för Vägföreningens del.

8. Utbildning
Ingrid informerad om möjligheten för styrelsens medlemmar att gå en kurs arrang-
erad av Riksförbundet för enskilda vägföreningar med syfte att öka kunskaperna om 
vägspecifika frågor.
Ingrid, Göran H och Mats Björling anmäls till kursen som äger rum 15 mars 18-
21.30.
Jackie ger besked senare om han vill gå.

9. Inspektion av vägar
Ingrid har tillsammans med Mats Hargell inspekterat några platser som behöver 
åtgärdas:
- Fonsers backe. Avrinning.
- Backen upp mot Per Jönsson. Tung transport, troligtvis i september 2011, har 
förstört diken och väg. Ingrid kontaktar fastighetsägaren för att denne ska återställa 
väg och diken.

10. Belysningen åtgärdad.

11. Träd vid Egnahemsvägen
Ingrid har bett Mats Hargell att ta ner träd som fallit ner vid korsningen Egnahems-
vägen.

12. Hålen vi Ramsö brygga
Får vänta på åtgärd till våren.

13. Hemsidan
Alla måste lämna in en bild till hemsidan.

14. Indrivning
Mötet gav Göran H i updrag att ge Ingrid namnen på dem som inte betalt årsavgiften så hon 
kan göra påstötning till dessa.

15. Övriga frågor



Prioriteringsordning för åtgärder.
Göran A påpekade att det finns en skötselplan som upprättats sedan tidigare och att det är bra 
om den kan vara underlag för prioriteringslistan.

A. Diket vid dansbanevägen
B. Vändplanen vid Ramsö brygga. Ytskikt sönderkört med uppkörda gropar som måste åtgärdas. 
Ulf kollar kostand för olika alternativ, asfaltering eller oljegrus.

C. Fonsers backe
D. Korsningen nedanför Ramsö trappor/Varvsvägen. Problem med svallis vilket troligen beror 
på dåligt/obefintligt dike som skulle kunna leda bort vatten från fastigheten ovanför (Jan Lind-
vall).

Göran A fick i uppdrag att göra Dahls uppmärksam på problemen med den uppkörda vägen 
utanför deras fastighet, vilket antagligen beror på omfattande körning med deras fyrhjulingar.
 
Övriga åtgärder som inte gavs prioritet vid mötet.
- Hålen vid Ramsö brygga
- Dålig avrinning ovanför Olofs backe (Varvsvägens södra sträckning).
- Dålig avrinning Ramsövägen
- Igensatt vägtrumma Ramsöberg
Prioritetsordning för dessa åtgärder bestäms vid nästa möte då alla ska ha läst in sig på skötsel-
planen.

Omfördelning av uppställningsplatser vid Ramsö brygga
Mötet diskuterade hur man bästa ska lösa problemet med allt fler parkerade fyrhjulingar vid 
vändplanen. Mats Hargell behöver ha möjlighet att tippa snö såväl till vänster om vägräcket på 
bryggan som över kanten om det räcke som löper utmed backens högra sida. Kärrorna som idag 
står där bör därför flyttas. 
Mötet beslutade om flytt av uppställningsplatser för kärror till plats på ömse sidor om nuvarande 
cykelställ samt att flytta upp fyrhjulsparkeringen högre upp i backen. Ingrid författar informa-
tion om detta vilket anslås vid vänthuset. Roger fick i uppdrag att ordna med skyltar för detta.
Mats Hargell ombedes placera sandhögen på bättre plats.
Ingrid pratar med ”trafikgruppen” om vad dom kommit fram till.

Mötet gav Göran H i uppdrag att presentera ekonomisk statusrapport varje månad.

Nästa mötet beslutades till söndagen 22 april på Ramsö hos Göran H om detta är möjligt.

16. Mötet avslutades


