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Kallelse	  till	  Ramsö	  Vägförenings	  Föreningsstämma	  den	  3/8	  2014	  
	  
Söndagen	  den	  3:e	  augusti	  klockan	  10:00	  hålls	  Ramsö	  Vägförenings	  föreningsstämma	  på	  Karolinergården	  (stora	  gula	  
säteribyggnaden	  till	  vänster	  ovanför	  bryggbacken	  när	  man	  kommer	  från	  Ramsö	  Brygga).	  	  
Samtliga	  dokument	  i	  anslutning	  till	  stämmorna	  anslås	  i	  enlighet	  med	  stadgarna	  i	  vänthuset	  vid	  Ramsö	  Brygga	  senast	  
söndagen	  den	  13/7.	  Publicering	  sker	  även	  på	  föreningens	  hemsida	  hos	  www.ramso.nu.	  Har	  du	  lämnat	  e-‐postadress	  
kommer	  dokumenten	  denna	  väg.	  	  
	  
Dagordning	  för	  stämman	  finner	  du	  på	  följande	  sida.	  	  
Tyvärr	  kommer	  föreningen	  inte	  kunna	  bjuda	  på	  kaffe	  och	  bullar	  med	  hänsyn	  till	  den	  tillfälliga	  möteslokalen.	  
Ta	  gärna	  med	  ett	  eget	  exemplar	  av	  möteshandlingarna.	  Vi	  kommer	  att	  ha	  ett	  mycket	  begränsat	  antal	  att	  dela	  ut.	  
	  
Styrelsen	  i	  Ramsö	  Vägförening	  
	  

VIKTIG	  INFORMATION!	  
	  

E-‐post	  	  
Kan	  du	  nås	  via	  e-‐post	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  lämnar	  din	  adress	  till	  föreningen.	  Det	  gör	  du	  enkelt	  genom	  att	  sända	  ett	  e-‐
brev	  till	  ramso.vag@gmail.com.	  Skriv	  vem	  du	  är	  och	  vilken	  fastighet	  du	  äger.	  När	  du	  lämnat	  din	  e-‐postadress	  har	  du	  
också	  accepterat	  att	  få	  fakturor	  och	  information	  från	  föreningen	  till	  denna	  adress.	  
Du	  är	  själv	  ansvarig	  för	  att	  meddela	  eventuellt	  ändrad	  e-‐postadress	  
	  

Fullmakt	  för	  egen	  fastighet	  
Är	  ni	  fler	  delägare	  till	  en	  fastighet	  krävs	  fullmakt	  från	  samtliga	  för	  att	  kunna	  utöva	  rösträtt	  för	  fastigheten.	  
	  

Fullmakt	  från	  annan	  fastighet	  
Om	  du	  som	  ombud	  skall	  representera	  annan	  fastighet	  gäller	  samma	  regler.	  Du	  skall	  ha	  fullmakt	  från	  samtliga	  delägare	  
i	  fastigheten.	  Du	  kan	  bara	  representera	  en	  (1)	  annan	  fastighet	  som	  ombud.	  
	  

Så	  här	  kan	  du	  skriva	  en	  fullmakt	  
	  
Härmed	  befullmäktigas___________________________________att	  vid	  Ramsö	  Vägförenings	  stämma	  2014-‐08-‐03	  utöva	  min	  	  
	  
rösträtt	  i	  egenskap	  av	  fastighetsägare	  till	  fastigheten	  Ramsö	  1:__________i	  enlighet	  med	  Ramsö	  Vägförenings	  stadgar.	  
	  
	  
Namnteckning,	  datum	  och	  namn.	  
	  
Be	  två	  personer	  bevittna	  fullmakten.	  
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Dagordning	  för	  Ramsö	  Vägförenings	  stämma	  den	  3/8	  2014	  

	  
1. Stämman	  öppnas	  

2. Val	  av	  ordförande	  för	  stämman	  

3. Val	  av	  sekreterare	  för	  stämman	  

4. Fråga	  om	  årsmötet	  varit	  behörigt	  utlyst	  

5. Godkännande	  av	  dagordningen	  

6. Val	  av	  två	  justeringspersoner,	  tillika	  rösträknare	  

7. Fullmakter	  

8. Styrelsens	  verksamhetsberättelse	  och	  ekonomisk	  redogörelse	  för	  verksamhetsåret	  

9. Revisorernas	  berättelse	  för	  verksamhetsåret	  2013/2014	  

10. Beslut	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  

11. Motioner	  och	  framställningar	  från	  styrelsen	  

a. Inga	  motioner	  har	  inkommit	  

b. Styrelsen	  föreslår	  att	  stämman	  beslutar	  att	  föreningen	  skall	  arbeta	  för	  att	  kvarstå	  i	  Trafikverkets	  

bidragssystem	  

c. Styrelsen	  föreslår	  att	  en	  projektering	  av	  projekt	  dikesrenovering	  genomförs	  under	  hösten	  2014	  och	  att	  detta	  

samordnas	  med	  grov	  röjning	  av	  alla	  diken	  då	  sten,	  stubbar,	  träd	  och	  buskage	  tas	  bort.	  	  

d. Styrelsen	  föreslår	  att	  principerna	  för	  finansiering	  av	  långsiktigt	  underhåll	  och	  förnyelse	  tydliggörs	  i	  

stadgarna.	  Förslag	  utarbetas	  under	  kommande	  verksamhetsår	  och	  tas	  in	  i	  stadgarna	  vid	  stämman	  2015	  för	  

bekräftelse	  2016.	  

e. Styrelsen	  föreslår	  att	  halkbekämpning	  vintertid	  anpassas	  enligt	  förslag	  i	  verksamhetsberättelsen.	  

f. Styrelsen	  föreslår	  att	  Ramsö	  Trappor	  renoveras	  och	  att	  kostnaden	  tas	  via	  kommande	  budget.	  

12. Förslag	  till	  budget	  för	  nästa	  verksamhetsår	  

13. Fastställande	  av	  uttaxering	  för	  verksamhetsåret	  2013-‐2014	  

14. Ersättning	  till	  styrelseledamöter	  och	  revisorer	  

15. Val	  av	  styrelseordförande,	  ledamöter	  och	  suppleanter	  

16. Val	  av	  revisor	  och	  suppleant	  

17. Val	  av	  valberedning	  

18. Övriga	  frågor	  

19. Meddelande	  om	  plats	  där	  protokollet	  kommer	  att	  vara	  tillgängligt	  

20. Avslutning	  
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Verksamhetsberättelse&2013H07H01&–&2014H06H30&

Denna!verksamhetsberättelse!behandlar!tiden!fram!till!verksamhetsårets!slut!den!30/6.!Händelser!av!vikt!från!detta!
datum!kommer!att!redovisas!muntligt!på!stämman.!

Föreningen 
Föreningens!verksamhet!är!att!förvalta!och!driva!den!vägL!och!belysningsanläggning!som!definierats!via!förrättning!år!
2000.!(Ramsö!ga:2!i!Vaxholms!kommun).!Det!totala!vägnätet!omfattar!drygt!6!km.!
Föreningen!omfattar!229!fastigheter!med!tillsammans!211!andelar!i!vägföreningen.!Antalet!registrerade!ägare!är!341.!
På!26!fastigheter!finns!fastboende!som!är!skrivna!på!Ramsö.!
Förrättningsbeslutet!år!2000!är!tillsammans!med!stadgarna!styrande!för!föreningens!verksamhet!och!finns!
tillgängliga!på!föreningens!hemsida!med!adress!www.ramso.nu.!

Ändrade&andelstal&

Förrättningsbeslutet!anger!att!i!de!fall!grannfastigheter!har!samma!ägare!och!där!det!bara!finns!1!huvudbyggnad!kan!
fastigheterna!ges!delat!andelstal.!Alltså!att!2!eller!flera!fastigheter!tillsammans!får!andelstalet!=!1,0.!Ett!antal!
fastigheter!(11)!utnyttjade!inte!denna!möjlighet!i!samband!med!förrättningen.!Hanteringen!av!detta!i!samband!med!
faktureringar!har!genom!åren!varit!något!godtycklig!och!inte!formellt!korrekt.!Vare!sig!styrelse!eller!stämma!kan!
ändra!fastlagda!andelstal.!En!ändring!måste!ske!genom!ansökan!till!Lantmäteriet!för!godkännande!och!införing!av!nya!
uppgifter!i!fastighetsregistret.!
Föreningen!har!gjort!det!administrativa!arbetet!med!en!sådan!ansökan!för!de!fastighetsägare!som!önskar!en!korrekt!
registrering.!Lantmäteriet!tar!ut!en!avgift!för!handläggningen!och!denna!kostnad!kommer!att!fördelas!mellan!berörda!
fastighetsägare.!Sammanlagt!önskade!9!fastighetsägare!en!omregistrering!och!2!avstod.!Det!innebär!att!antalet!
andelstal!jämfört!med!vad!som!fakturerats!föregående!år!ökar!från!209!till!211!om!ansökan!beviljas!av!Lantmäteriet.!

Styrelse&och&sammanträden&

Styrelsen!har!bestått!av!Ylva!Kjellberg!–!ordförande,!Johan!Falkman!–!kassör,!Ulf!Ribbenstedt!–!sekreterare,!Puck!
Rogeman!och!Göran!Agerberg!–!ledamöter.!Suppleanter!har!varit!Fredrik!Lindqvist!och!Roger!Engholm.!!
Styrelsen!har!hållit!följande!sammanträden!

!

Årets&verksamhet&

Administrativ&rationalisering&

Styrelsens!arbete!med!att!reducera!de!administrativa!kostnaderna!till!ett!minimum!har!slutförts.!FastighetsL!och!
ägarregister!hanteras!nu!i!ett!webbLbaserat!system!som!även!hanterar!faktureringar!och!reskontra!för!
medlemsavgifter.!
Styrelsens!ambition!är!att!få!ner!de!administrativa!kostnaderna!som!inkluderar!medlemskap!i!REV,!ansvarsförsäkring!
och!liknande!(förutom!styrelsearvodet)!till!drygt!10.000,L!.!!
Detta!mål!kan!nås!under!kommande!år!då!utskick!av!kallelser!via!post!har!eliminerats!helt.!!
Rationaliseringarna!har!dock!krävt!ökade!arbetsinsatser!från!styrelsens!sida.!Vi!måste!ta!ansvar!för!att!
medlemsregister!och!eLpostregister!uppdateras!och!vårdas.!Någon!måste!ta!ansvaret!som!postLmaster.!Vidare!
förutsätts!att!kassören!kan!ta!ansvaret!för!att!boka!av!alla!inkommande!betalningar!mot!vår!medlemsreskontra.!!
Dessa!arbetsuppgifter!har!tidigare!år!köpts!in!till!kostnader!som!är!höga!sett!i!relation!till!vår!totala!ekonomi.!De!
ersättningar!som!ges!för!styrelsens!arbete!är!närmast!symboliska.!Föreningen!måste!alltså!lita!till!ideella!insatser,!
något!som!visat!sig!allt!svårare!med!åren.!Sittande!valberedning!har!rapporterat!om!stora!svårigheter!att!rekrytera!en!
full!styrelse.!!
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Ekonomi	  
Vi	  har	  för	  andra	  året	  i	  rad	  inga	  utestående	  fordringar	  på	  avgifter.	  En	  liten	  miss	  gjorde	  att	  ett	  antal	  medlemmar	  fick	  en	  
betalningspåminnelse	  trots	  att	  man	  hade	  betalt.	  I	  några	  fall	  har	  dubbla	  inbetalningar	  gjorts.	  Dessa	  har	  reglerats	  
genom	  återbetalning.	  I	  ett	  fall	  har	  återbetalning	  inte	  kunnat	  ske.	  Denna	  avgift	  bokförs	  därför	  som	  förskottsinbetalning	  
för	  kommande	  år.	  
Verksamhetens	  drift	  har	  följt	  den	  budget	  som	  togs	  på	  senaste	  stämma.	  Dock	  har	  några	  kostnader	  av	  
investeringskaraktär	  tillkommit	  där	  styrelsen	  beslutat	  att	  ta	  fonderade	  medel	  i	  anspråk.	  Det	  gäller	  anläggning	  av	  
sandficka,	  inköp	  av	  en	  mindre	  vägskrapa	  och	  skyltning	  vid	  bryggan.	  	  
Resultatet	  blir	  att	  vägfonden	  detta	  år	  bara	  ökar	  marginellt	  för	  att	  vid	  årets	  slut	  uppgå	  till	  ca	  75.000,-‐	  
Det	  var	  med	  stor	  tvekan	  som	  styrelsen	  förra	  året	  föreslog	  en	  oförändrad	  avgift.	  Det	  stod	  tämligen	  klart	  att	  föreningen	  
varit	  underfinansierad	  under	  en	  rad	  år.	  Årets	  resultat	  och	  de	  kommande	  behoven	  bekräftar	  farhågorna.	  Mer	  om	  detta	  
under	  punkterna	  om	  väghållning.	  

Väghållningen	  
Tunga	  transporter	  
Efter	  förra	  årets	  diskussioner	  med	  SITA	  slipper	  vi	  den	  tunga	  sopbilen.	  Vi	  ser	  redan	  positiva	  effekter	  genom	  att	  vissa	  
känsliga	  dikeskanter	  inte	  trycks	  ut	  i	  dikena	  som	  tidigare.	  Detta	  gäller	  framförallt	  vissa	  vägar	  på	  Ramsöberg.	  
Det	  kommer	  varje	  år	  ett	  antal	  förfrågningar	  om	  dispens	  för	  tunga	  transporter.	  Styrelsen	  tror	  att	  sådana	  förfrågningar	  
kommer	  att	  öka	  i	  och	  med	  att	  de	  nya	  byggnormerna	  inbjuder	  till	  köp	  av	  helt	  färdiga	  hus	  eller	  block	  som	  skall	  
transporteras	  ut.	  	  
För	  tunga	  transporter	  gäller	  att	  dessa	  måste	  passera	  Ramsö	  Brygga	  som	  ägs	  och	  förvaltas	  av	  Trafikverket.	  Det	  krävs	  
därför	  en	  dispens	  från	  Trafikverket	  för	  att	  överskrida	  de	  vid	  bryggan	  angivna	  maximala	  värdena	  för	  axeltryck	  och	  
totalvikt.	  För	  närvarande	  ger	  Trafikverket	  inga	  sådana	  dispenser.	  Detta	  kan	  komma	  att	  ändras	  efter	  att	  besiktning	  av	  
bryggan	  skett	  och	  nödvändiga	  reparationer	  har	  genomförts.	  Kommande	  styrelser	  får	  utarbeta	  en	  policy	  som	  kan	  gälla	  
för	  dispenser.	  Nuvarande	  styrelse	  ser	  inga	  problem	  med	  att	  bevilja	  dispenser	  på	  samma	  villkor	  som	  gäller	  för	  
Trafikverket	  under	  förutsättning	  att	  transporter	  kan	  ske	  när	  vägnätet	  är	  torrt.	  Givetvis	  ligger	  det	  då	  på	  
transporterande	  fastighetsägare	  att	  ersätta/åtgärda	  eventuella	  skador.	  
Dock	  måste	  hänsyn	  tas	  till	  att	  vägen	  på	  några	  ställen	  är	  i	  dåligt	  skick	  och	  med	  en	  vägkropp	  som	  delvis	  består	  av	  lera.	  
Vi	  skall	  också	  hålla	  i	  minnet	  att	  vi	  har	  begränsade	  åtaganden	  jämfört	  med	  en	  ”normal”	  vägförening	  när	  det	  gäller	  
större	  fordonstransporter.	  (se	  lantmätarens	  formuleringar	  och	  förklaringar	  i	  förrättningsprotokollet)	  www.ramso.nu.	  

Väghållningen	  vinter	  och	  vår	  
I	  år	  hade	  vi	  en	  mild	  vinter	  med	  mycket	  lite	  snö.	  Istället	  för	  plogning	  gjorde	  vår	  entreprenör	  det	  sedvanliga	  
vårunderhållet	  med	  lagning	  av	  potthål	  och	  andra	  skador	  på	  vägen	  under	  barmarksvintern.	  Det	  har	  visat	  sig	  hålla	  
tämligen	  bra	  under	  vår	  och	  försommar.	  Vi	  kan	  också	  se	  att	  de	  punktåtgärder	  som	  genomförts	  för	  att	  leda	  bort	  vatten	  
från	  vägbanan	  gett	  avsedd	  effekt.	  Kostnaden	  för	  vinter	  t.o.m.	  vår	  blev	  15.000,-‐	  lägre	  än	  budget.	  

Vägförbättringar	  
Den	  plan	  som	  presenterades	  förra	  året	  har	  genomförts	  med	  ett	  undantag.	  	  

• Skogsstigen	  mellan	  Ängstigen	  och	  Ramsövägen	  kunde	  inte	  åtgärdas	  enligt	  plan	  efter	  att	  E.O.N.	  satt	  ut	  
elkablarnas	  förläggning	  i	  marken.	  Här	  finns	  bitvis	  mängder	  av	  ytligt	  förlagd	  kabel.	  Denna	  vägdel	  förutsätts	  
nu	  ingå	  i	  en	  större	  plan	  för	  renovering	  av	  samtliga	  diken.	  

• Istället	  åtgärdades	  hörnan	  av	  Ramsövägen/Varvsvägen	  där	  vattnet	  inte	  runnit	  i	  diket	  utan	  över	  angränsande	  
tomt.	  Här	  grävdes	  också	  två	  trummor	  fram.	  Här	  krävs	  ytterligare	  åtgärder	  i	  diket	  ner	  till	  avrinningen	  mot	  
viken.	  Möjligen	  också	  en	  ny	  trumma	  under	  Ramsövägen.	  Den	  ena	  som	  grävts	  fram	  ligger	  lågt	  vilket	  ger	  ett	  
onödigt	  djupt	  dike.	  

• Vidare	  rensades	  svängen	  längst	  ner	  på	  Varvsvägen	  vid	  Abrahamsson	  och	  Börjessons	  Varv.	  Här	  grävdes	  också	  
den	  trumma	  som	  skall	  leda	  vattnet	  genom	  vägen	  fram.	  Området	  kräver	  kompletterande	  dikesarbeten	  och	  
slutlig	  rensning	  av	  trumman	  för	  att	  få	  bra	  funktion.	  

• Åtgärderna	  i	  Skogsstigens	  backe	  är	  en	  ren	  nödlösning	  för	  att	  få	  bort	  det	  vatten	  som	  forsar	  nerför	  vid	  backen	  
vid	  regn.	  En	  permanent	  lösning	  kräver	  att	  dikena	  grävs	  ur	  hela	  vägen	  från	  vägens	  högsta	  punkt.	  Vidare	  att	  
vägbanan	  restaureras	  och	  höjs/formas.	  

• Forsbackens	  nedfart	  mot	  Ramsövägen	  har	  spärrats	  med	  stora	  stenar	  och	  den	  ursprungliga	  trappan	  har	  fått	  
övergång	  över	  diket.	  

• Hörnan	  Skogsstigen/Egnahemsvägen	  är	  åtgärdad	  vilket	  krävde	  sprängningar.	  Merparten	  av	  de	  akuta	  
problemen	  med	  vatten	  nerför	  Egnahemsvägen	  är	  eliminerade.	  Vi	  ser	  dock	  att	  ytterligare	  åtgärder	  är	  
nödvändiga	  för	  att	  få	  bra	  vattenföring	  ner	  till	  dikena	  på	  den	  plana	  delen	  av	  Egnahemsvägen.	  

Totalt	  ”hittade”	  vi	  under	  året	  4	  trummor	  som	  sannolikt	  inte	  har	  rensats	  på	  många	  decennier.	  
Alla	  åtgärder	  har	  genomförts	  inom	  ramen	  för	  den	  budget	  som	  antogs	  på	  senaste	  årsmötet.	  
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Plats	  för	  brasa	  
Under	  dessa	  arbeten	  har	  stora	  mängder	  mindre	  träd	  och	  grov	  sly	  rensats.	  Här	  har	  vi	  på	  nytt	  ett	  problem	  med	  hänsyn	  
till	  mark.	  Föreningen	  har	  ingen	  brännplats	  där	  avverkningarna	  kan	  läggas	  och	  brännas.	  Hittar	  vi	  ingen	  lösning	  tvingas	  
vi	  hyra	  in	  en	  flistugg	  och	  ett	  par	  containers	  som	  får	  tömmas	  på	  fastlandet.	  (Vilket	  naturligtvis	  resulterar	  i	  höjda	  
avgifter)	  	  

Breddning	  av	  bryggbacken	  
Snörika	  vintrar	  har	  vägområdet	  i	  backen	  blivit	  mycket	  trångt	  och	  speciellt	  då	  SITA:s	  containers	  för	  vintersopor	  
kommit	  på	  plats.	  Förslaget	  blev	  att	  bredda	  vägbanan	  vilket	  också	  accepterades	  av	  Samfällighetsföreningen.	  Efter	  
diskussioner	  fick	  vi	  accept	  för	  att	  Sita	  och	  Roslagsvatten	  tog	  20.000	  av	  kostnaden.	  Genom	  att	  entreprenören	  
fakturerade	  denna	  del	  direkt	  fick	  vi	  en	  nettoeffekt	  på	  25.000,-‐	  via	  momsen.	  Vägföreningens	  del	  blev	  10.000,-‐	  inkl	  
moms	  plus	  visst	  material.	  Slänten	  mot	  berget	  har	  grävts	  ur	  och	  dränerats	  hela	  vägen	  med	  möjlighet	  att	  vid	  behov	  
ansluta	  till	  den	  trumma	  som	  ligger	  under	  vändplanen	  och	  som	  mynnar	  i	  vägbanken	  vid	  vänthuset.	  Återfyllnad	  har	  
gjorts	  med	  grovt	  material.	  När	  vi	  får	  ut	  lämpligt	  material	  kommer	  ett	  ytlager	  att	  läggas	  hela	  vägen	  ut	  mot	  berget.	  
I	  och	  med	  att	  alla	  respekterat	  förbudet	  att	  ställa	  upp	  cyklar,	  vagnar	  etc.	  längs	  räcket	  mot	  bryggan	  får	  vi	  nu	  klart	  
förbättrade	  möjligheter	  att	  hålla	  bryggbacken	  snöröjd	  även	  snörika	  vintrar.	  Den	  frigjorda	  marken	  ovanför	  raden	  av	  
containers	  ger	  också	  ersättningsplats	  för	  det	  utrymme	  som	  försvinner	  efter	  vägräcket.	  	  

Investeringar	  
Sandficka	  
Vi	  har	  anlagt	  en	  sandficka	  för	  vintersand	  vid	  Ramsö	  Brygga.	  Den	  är	  nu	  fylld	  med	  drygt	  10	  kbm.	  Vintern	  krävde	  bara	  
mindre	  mängder.	  Vi	  bedömer	  att	  inga	  ytterligare	  inköp	  av	  vintersand	  är	  nödvändiga	  för	  det	  kommande	  
verksamhetsåret	  om	  förslaget	  om	  begränsad	  sandning	  accepteras	  av	  stämman.	  
Kostnaden	  för	  sandfickan	  uppgick	  till	  30.000,-‐	  

Skyltning	  
Vi	  har	  satt	  upp	  tydliga	  skyltar	  om	  att	  räcket	  mot	  bryggan	  skall	  hållas	  fritt	  under	  vinterperioden.	  Vi	  noterar	  med	  glädje	  
att	  önskemålen/förbudet	  har	  efterlevts.	  Kostnaden	  för	  skyltar	  uppgår	  till	  2.338,-‐	  

Sandlåda	  
Trafikverket	  har	  gratis	  bidragit	  med	  en	  sandlåda	  som	  placeras	  ute	  vid	  bryggan	  vintertid.	  Principen	  för	  sandning	  av	  
bryggan	  blir	  alltså:	  ”Gör	  det	  själv	  och	  vid	  behov”.	  

Ny	  mindre	  vägsladd	  
Vi	  har	  också	  köpt	  en	  vägsladd	  av	  modernare	  konstruktion	  än	  den	  som	  föreningen	  har	  sedan	  tidigare.	  Den	  möjliggör	  
att	  skrapning/sladdning	  endast	  kräver	  en	  person.	  Den	  har	  hydraulstyrd	  lift	  och	  gummihjul	  vilket	  gör	  det	  möjlig	  att	  
enkelt	  vända	  aggregatet	  vid	  de	  15	  ”återvändsgränder”	  som	  vårt	  vägnät	  har.	  	  
Sladden	  har	  inköpts	  begagnad	  till	  en	  kostnad	  av	  12.795,-‐	  inklusive	  transportkostnader	  från	  Smedjebacken.	  
Styrelsen	  har	  beslutat	  att	  ta	  dessa	  investeringskostnader	  ur	  fonderade	  medel	  men	  att	  för	  enkelhetens	  skull	  
kostnadsföra	  allt	  direkt.	  I	  praktiken	  innebär	  detta	  att	  det	  belopp	  som	  kan	  avsättas	  till	  fond	  minskas	  med	  totalt	  
45.133,-‐.	  
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Bokslut	  för	  verksamhetsåret	  2013/2014	  
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Trafikverkets	  besiktning	  
Trafikverket	  besiktigar	  alla	  bidragsvägar	  vart	  5:e	  år.	  Våra	  vägar	  skulle	  ha	  besiktigats	  2011/2012	  men	  av	  olika	  skäl	  
påkallade	  vägföreningen	  inte	  denna	  besiktning.	  Vi	  begärde	  därför	  besiktning	  som	  genomfördes	  den	  18/6	  med	  Ylva	  
Kjellberg	  och	  Göran	  Agerberg	  som	  representanter	  från	  föreningen.	  Vidare	  ville	  vi	  undersöka	  vilka	  möjligheter	  
föreningen	  har	  att	  få	  bidrag	  utöver	  det	  årliga.	  
Syftet	  med	  Trafikverkets	  besiktningar	  är	  att	  kontrollera	  att	  de	  statliga	  bidragen	  används	  för	  att	  hålla	  vägarna	  i	  gott	  
skick.	  Vi	  har	  sedan	  2000	  fått	  över	  500.000,-‐	  i	  form	  av	  statliga	  bidrag.	  

Kort	  om	  de	  statliga	  bidragen	  
Vi	  får	  ett	  årligt	  bidrag	  på	  ca	  40.000,-‐	  per	  år	  för	  de	  knappt	  5	  km	  väg	  som	  uppfyller	  kraven	  för	  bidrag.	  (Ramsövägen,	  
Varvsvägen,	  Skogsstigen,	  Egnahemsvägen	  och	  Ejderstigen/Hägerstigen).	  	  
Bidragen	  är	  schablonberäknade	  per	  vägmeter	  och	  utgår	  från	  en	  normalkostnad.	  Från	  i	  år	  införs	  nya	  normtal.	  Dessa	  
har	  tagits	  fram	  av	  Trafikverket	  genom	  en	  kartläggning	  av	  kostnaderna	  i	  ca	  500	  vägföreningar.	  Dessvärre	  tas	  ingen	  
hänsyn	  till	  att	  den	  faktiska	  driftskostnaden	  är	  betydligt	  högre	  på	  öar	  utan	  landförbindelse.	  
Nu	  ges	  också	  bättre	  möjligheter	  att	  söka	  om	  bidrag	  för	  åtgärder	  av	  förbättringskaraktär.	  
Så	  länge	  vi	  uppfyller	  kraven	  för	  statligt	  bidrag	  kan	  vi	  också	  ansöka	  om	  sådana	  bidrag.	  Exempel	  på	  sådana	  som	  
Vägverkets	  representant	  direkt	  pekade	  på	  under	  besöket	  är:	  
	  

• Anläggning	  av	  fullgod	  vändplan	  i	  änden	  av	  Hägerstigen	  
• Utbyte/renovering	  av	  vägräcket	  efter	  Ramsövägen	  mot	  Tynningösundet	  (måste	  ske	  inom	  ett	  antal	  år)	  
• Renovering	  av	  vägbanken	  på	  motsvarande	  sträcka	  (mycket	  dyrt	  och	  måste	  ske	  inom	  ett	  antal	  år)	  
• Sprängning	  av	  sten	  i	  diken	  och/eller	  vägbana	  	  
• Nyanläggning	  av	  vägräcken	  vid	  behov	  (möjligt	  behov	  är	  nederst	  i	  Skogsstigens	  branta	  backe))	  

	  
Att	  vara	  med	  i	  det	  statliga	  bidragssystemet	  ger	  alltså	  fördelar	  utöver	  de	  årliga	  bidragen.	  Inom	  en	  ganska	  snar	  framtid	  
blir	  renovering	  av	  delar	  av	  vägbanken	  på	  Ramsövägen	  nödvändig.	  Samma	  sak	  gäller	  vägräcket.	  	  
Detta	  blir	  mycket	  kostsamma	  åtgärder	  och	  ett	  statligt	  bidrag	  är	  självklart	  ett	  mycket	  välkommet	  tillskott.	  	  

Krav	  för	  bidragen	  
Kraven	  är	  att	  vi	  underhåller	  vägar	  och	  diken	  enligt	  principerna	  för	  ”god	  väghållning”.	  	  Dessa	  kan	  sammanfattas	  med	  
följande	  huvudpunkter	  

• Att	  diken	  och	  slänter	  röjs	  från	  gräs,	  sly	  och	  instickande	  grenar	  årligen	  
• Att	  diken	  rensas	  genom	  grävning	  ca	  vart	  7:e	  år.	  
• Att	  diken	  ”djupgrävs”	  och	  att	  dikesslänterna	  återställs	  ca	  vart	  20:e	  år	  
• Att	  vägbanan	  och	  vägkanterna	  skrapas	  årligen	  och	  att	  vägbanan	  formas	  för	  god	  avrinning	  
• Att	  sten	  som	  skjuter	  upp	  i	  vägbanan	  tas	  bort	  
• Att	  dammbindning	  sker	  vid	  behov	  
• Att	  grus	  tillförs	  regelbundet	  (Trafikverkets	  schablon	  för	  Ramsö	  är	  ca	  50	  kbm/år)	  

Nu	  är	  kraven	  på	  Ramsö	  något	  lägre	  än	  för	  ”normalföreningar”	  eftersom	  vårt	  förrättningsbeslut	  säger	  att	  vägarna	  skall	  
fungera	  för	  mindre	  motorfordon	  och	  viss	  nyttotrafik.	  Lantmätarens	  skriftliga	  kommentar	  till	  denna	  skrivning	  är	  att	  vi	  
inte	  skall	  ha	  krav	  på	  väghållning	  som	  går	  utöver	  de	  tämligen	  begränsade	  behov	  som	  vi	  har	  på	  ön.	  Vi	  bör	  därför	  klara	  
ett	  löpande	  underhåll	  med	  mindre	  grusmängder	  än	  Trafikverkets	  schablon.	  Diken	  och	  slänter	  påverkas	  dock	  i	  liten	  
grad	  av	  trafik.	  Där	  får	  vi	  räkna	  med	  att	  leva	  upp	  till	  Trafikverkets	  normer.	  

Vad	  besiktningen	  visade	  
Allmänt	  underhåll	  
Vi	  har	  ett	  klart	  eftersatt	  underhåll	  vad	  gäller	  diken	  och	  slänter.	  Vi	  har	  också	  ett	  eftersatt	  underhåll	  vad	  gäller	  grusning.	  
Trafikverkets	  rekommendation	  är	  att	  först	  åtgärda	  samtliga	  diken	  genom	  ”djupgrävning”	  Vi	  skall	  då	  eftersträva	  att	  få	  
underhållsvänliga	  och	  hållbara	  diken.	  Det	  innebär	  att	  dikena	  ges	  en	  lutning	  av	  1:3	  och	  ett	  dikesdjup	  på	  ca	  40	  cm.	  Det	  
innebär	  en	  dikesslänt	  på	  ca	  120	  cm	  ner	  mot	  diket.	  
Rekommendationen	  är	  att	  skära	  av	  en	  del	  av	  vägbanken	  eftersom	  vägen	  på	  många	  ställen	  med	  tiden	  blivit	  bred	  i	  och	  
med	  att	  vägkanten	  och	  diket	  tryckts	  ut.	  Vidare	  att	  ta	  vara	  på	  det	  vägmaterial	  som	  skärs	  bort.	  När	  diken	  och	  vägrenar	  
är	  åtgärdade	  är	  det	  dags	  för	  grusning	  och	  att	  skapa	  en	  hygglig	  lutning	  där	  så	  är	  möjligt.	  
Vidare	  bör	  vi	  omedelbart	  ta	  bort	  de	  stenar	  som	  börjat	  skjuta	  upp	  ur	  vägbanan.	  	  
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Vad	  kostar	  detta? 

Trafikverkets	  normalprislista	  för	  dessa	  periodiska	  åtgärder	  med	  dikena	  är	  30,-‐/meter	  dike.	  (kartläggningen	  av	  
kostnader	  hos	  500	  vägföreningar	  visade	  ett	  kostnadsspann	  på	  12,-‐/meter	  till	  500,-‐/meter).	  Den	  utgår	  från	  normala	  
förhållanden	  där	  det	  finns	  ett	  dike	  anlagt.	  Vidare	  tillgång	  till	  adekvata	  entreprenadmaskiner	  –	  gärna	  en	  väghyvel	  i	  det	  
mindre	  formatet	  med	  tillbehör	  i	  form	  av	  dikesskär.	  Gallerskopa	  för	  att	  återvinna	  material	  plus	  lämplig	  maskin	  för	  att	  
köra	  bort	  överskott.	  (och	  lämplig	  plats	  att	  lägga	  detta	  på).	  
Om	  vi	  utgår	  från	  denna	  kostnadsschablon	  och	  tar	  hänsyn	  till	  de	  avsevärt	  högre	  kostnaderna	  för	  grus	  jämfört	  med	  
fastlandet	  kommer	  hamnar	  vi	  i	  spannet	  400’	  –	  700’	  för	  hela	  vägnätet.	  Men	  vi	  vet	  inget	  innan	  en	  komplett	  projektering	  
gjorts.	  	  
Trafikverkets	  bedömning	  är	  att	  diken	  bör	  underhållsgrävas/rensas	  ca	  vart	  7:e	  år.	  Man	  räknar	  med	  att	  denna	  rensning	  
av	  diken	  genom	  grävning	  kostar	  ungefär	  lika	  mycket	  som	  djupgrävning.	  Om	  åtgärderna	  skall	  genomföras	  enligt	  ett	  
rullande	  schema	  eller	  som	  engångsinsats	  vart	  7:e	  år	  blir	  en	  fråga	  om	  vad	  som	  blir	  billigast	  ur	  projektsynpunkt.	  
Av	  detta	  har	  styrelsen	  dragit	  tre	  slutsatser	  
	  

• Vi	  har	  haft	  för	  dålig	  uppbyggnad	  av	  fonderade	  medel.	  	  
• Vi	  måste	  avsätta	  (fondera)	  medel	  för	  dessa	  långsiktiga	  underhållsåtgärder.	  	  
• Vi	  har	  ett	  finansieringsproblem	  om	  vi	  snabbt	  vill	  åtgärda	  det	  eftersatta	  underhåll	  som	  Trafikverket	  pekat	  på.	  
	  

Vi	  vet	  i	  dagsläget	  mycket	  lite	  om	  den	  reella	  kostnaden.	  Detta	  kräver	  en	  tämligen	  omfattande	  projektering	  där	  vi	  bland	  
annat	  väger	  in	  de	  komplikationer	  som	  skapats	  genom	  att	  vi	  fått	  elkablar	  förlagda	  i	  bortemot	  hela	  vägnätet.	  

Krav	  på	  löpande	  underhåll	  
Trafikverket	  konstaterade	  att	  vi	  bitvis	  har	  ett	  mycket	  dåligt	  underhållet	  vägområde	  med	  sly	  och	  ibland	  mindre	  träd	  på	  
de	  två	  meter	  utanför	  vägen	  som	  är	  vägområde.	  Vi	  fick	  rådet	  att	  årligen	  röja	  både	  gräs	  och	  sly	  i	  diken	  och	  vägområdet	  
för	  övrigt.	  Denna	  åtgärd	  leder	  till	  att	  väg	  och	  vägområde	  får	  klart	  förbättrade	  möjligheter	  att	  torka	  upp.	  Fukt	  i	  alla	  
former	  är	  vägarnas	  största	  fiende.	  
Många	  fastighetsägare	  gör	  ett	  utmärkt	  jobb	  utanför	  sina	  tomter.	  Det	  tackar	  föreningen	  för.	  Andra	  gör	  inget.	  På	  många	  
sträckor	  ligger	  vägområdet	  mot	  samfälld	  mark	  eller	  allmänningar.	  I	  vissa	  fall	  har	  fastighetsägarna	  stora	  (ibland	  
obebyggda)	  tomter	  där	  det	  är	  orimligt	  att	  kräva	  att	  fastighetsägarna	  skall	  ta	  ansvaret	  för	  underhållet.	  
Underhållsansvaret	  är	  i	  slutänden	  vägföreningens.	  
Styrelsen	  ser	  det	  därför	  som	  en	  nödvändighet	  att	  i	  en	  årlig	  underhållsplan	  inkludera	  röjning	  av	  alla	  diken	  och	  
vägområden.	  Följer	  vi	  goda	  exempel	  från	  andra	  föreningar	  görs	  denna	  röjning	  efter	  blomning	  vilket	  innebär	  ca	  mitten	  
av	  juli.	  Då	  är	  också	  den	  mest	  intensiva	  tillväxtperioden	  över.	  Återigen	  är	  vårt	  problem	  ekonomi	  och	  ö-‐läge.	  
Fastlandsföreningar	  har	  ofta	  enkel	  tillgång	  till	  effektiva	  specialmaskiner	  som	  kan	  klara	  ett	  sådant	  jobb	  på	  en	  dryg	  dag.	  

Dammbindning	  
Här	  är	  problemet	  att	  de	  försök	  vi	  gjort	  visar	  liten	  eller	  ingen	  effekt	  trots	  att	  rekommenderade	  mängder	  salt	  sprids.	  
Kontakter	  med	  andra	  vägföreningar	  visar	  att	  de	  råd	  som	  ges	  om	  att	  sprida	  salt	  då	  vägbanan	  är	  fuktig	  inte	  är	  hållbara.	  
Skall	  det	  bli	  effekt	  måste	  saltet	  spridas	  i	  samband	  med	  att	  vägen	  skrapas	  och	  därefter	  vattnas	  med	  riklig	  mängd	  
vatten.	  Därefter	  kan	  saltet	  spridas.	  Dessa	  slutsatser	  stämmer	  med	  de	  försök	  som	  Trafikverket	  gjort	  i	  samarbete	  med	  
bl.a.	  KTH	  på	  ett	  antal	  försöksvägar.	  Det	  optimala	  är	  att	  sprida	  saltet	  löst	  i	  vatten.	  Val	  av	  saltets	  kemiska	  
sammansättning	  visar	  sig	  då	  vara	  av	  mindre	  betydelse.	  S.k.	  ”miljövänliga”	  alternativ	  som	  Dustex	  har	  visat	  sig	  ge	  dålig	  
effekt.	  Det	  enda	  ”miljövänliga”	  alternativ	  som	  gett	  goda	  resultat	  är	  rapsolja.	  Det	  kräver	  dock	  koncentrationer	  som	  gör	  
alternativet	  omöjligt	  ur	  ekonomisk	  synpunkt.	  Traditionellt	  oljegrus	  är	  helt	  borta	  från	  marknaden	  av	  miljöskäl.	  	  
Miljöpåverkan	  vid	  dammbindning	  anses	  som	  mycket	  liten.	  I	  synnerhet	  om	  den	  sker	  på	  ett	  sätt	  som	  snabbt	  binder	  
saltet	  i	  vägen.	  Påverkan	  är	  helt	  marginell	  jämfört	  med	  den	  saltning	  som	  sker	  av	  det	  allmänna	  vägnätet	  vintertid.	  
Oavsett	  vilken	  metod	  vi	  väljer	  kan	  vi	  konstatera	  att	  en	  tank	  med	  spridare	  är	  en	  nödvändighet	  för	  att	  få	  acceptabla	  
resultat	  av	  åtgärderna.	  Dessa	  slutsatser	  presenterades	  under	  förra	  årsmötet	  med	  uppmaning	  till	  berörda	  
fastighetsägare	  att	  hjälpa	  till	  med	  förslag	  om	  hur	  vi	  skall	  få	  till	  en	  fungerande	  lösning.	  Vi	  har	  under	  året	  inte	  fått	  några	  
sådana	  förslag.	  
Styrelsen	  ser	  (liksom	  förra	  året)	  positivt	  på	  frågan.	  Men	  har	  ingen	  lösning	  som	  ligger	  inom	  rimliga	  ekonomiska	  ramar.	  
Återigen	  –	  konstruktiva	  förslag	  mottas	  med	  tacksamhet.	  Logistik,	  lagring	  och	  spridning.	  Återigen	  finns	  naturligtvis	  
”enkla”	  lösningar	  genom	  att	  ta	  kostnaden	  för	  att	  färja	  ut	  en	  entreprenör	  med	  lämplig	  utrustning	  som	  genomför	  
projektet	  varje	  år.	  	  

Sten	  i	  vägbanan	  
Vi	  har	  nu	  uppstickande	  sten	  i	  vägbanan	  på	  många	  ställen.	  Dels	  därför	  att	  gruslagret	  är	  borta.	  Men	  framförallt	  därför	  
att	  sten	  skjuts	  upp	  under	  vintertid	  och	  i	  samband	  med	  tjällossning.	  Det	  är	  inte	  rimligt	  att	  lösa	  problemet	  genom	  att	  
täcka	  över	  med	  grus.	  Stenen	  skall	  bort	  för	  att	  möjliggöra	  vinterväghållning	  utan	  risk	  för	  att	  plogen	  fastnar	  och	  körs	  
sönder.	  För	  större	  ingrepp	  kan	  vi	  söka	  statliga	  bidrag.	  
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Vändplanen	  i	  änden	  av	  Hägerstigen	  
Vi	  är	  skyldiga	  att	  ha	  en	  acceptabel	  vändplan	  i	  änden	  av	  bidragsvägar.	  Trafikverkets	  förslag	  är	  att	  söka	  bidrag	  för	  att	  
bygga	  ut	  nuvarande	  mycket	  trånga	  plats	  och	  att	  använda	  fyllningsmaterial	  från	  en	  dikesrenovering	  till	  detta.	  Frågan	  
är	  viktig	  med	  hänsyn	  till	  framtida	  krav	  för	  sophämtning	  och	  slamtömning.	  Även	  om	  den	  personal	  på	  SITA	  som	  kör	  
dessa	  jobb	  är	  minst	  sagt	  överseende	  med	  förutsättningarna	  kommer	  hårdare	  krav	  i	  samband	  med	  nya	  upphandlingar	  
då	  arbetsmiljö	  och	  säkerhet	  skall	  beskrivas	  i	  förfrågningsunderlagen.	  

Övrigt	  
Trafikverkets	  uppfattning	  är	  att	  vi	  generellt	  sett	  har	  förutsättningar	  för	  bra	  vägar.	  Huvudproblemet	  är	  att	  våra	  vägar	  
under	  lång	  tid	  inte	  fått	  det	  underhåll	  de	  förtjänar.	  	  
Vi	  diskuterade	  också	  avgiftsnivåer	  och	  Trafikverkets	  representant	  (som	  har	  tillsyn	  med	  närmare	  2.000	  vägföreningar	  
i	  Stockholms	  Län	  och	  på	  Gotland)	  informerade	  om	  att	  för	  likartade	  föreningar	  finns	  exempel	  där	  avgifterna	  ligger	  i	  
intervallet	  2.500	  –	  3.000	  kr/år.	  Det	  finns	  ingen	  ”normalavgift”.	  Avgiften	  blir	  alltid	  en	  funktion	  av	  underhållskostnader	  
och	  drift	  och	  det	  antal	  fastigheter	  som	  skall	  dela	  på	  kostnaden.	  
Vi	  hade	  också	  en	  diskussion	  om	  nyanläggningsvärdet	  för	  vårt	  vägnät.	  Det	  är	  en	  viktig	  siffra	  eftersom	  den	  visar	  värdet	  
av	  det	  som	  vägföreningen	  har	  att	  förvalta.	  En	  grov	  uppskattning	  av	  Trafikverkets	  representant	  pekade	  mot	  ca	  15	  Mkr.	  
Det	  är	  alltså	  det	  värde	  vi	  har	  att	  bibehålla	  genom	  god	  vård	  av	  den	  anläggning	  vi	  har.	  Till	  detta	  skall	  läggas	  värdet	  på	  
belysningsanläggningen.	  

Styrelsens	  slutsatser	  efter	  Trafikverkets	  besiktning	  
Trafikverkets	  krav	  är	  kopplade	  till	  att	  vi	  ingår	  i	  det	  statliga	  bidragssystemet.	  Vi	  måste	  alltså	  leva	  upp	  till	  minimikrav	  
som	  i	  praktiken	  sätts	  relativt	  lågt	  med	  hänsyn	  till	  att	  vi	  är	  en	  ö-‐förening.	  	  
Styrelsen	  får	  i	  olika	  sammanhang	  propåer	  om	  att	  vi	  borde	  se	  på	  möjligheten	  att	  lämna	  det	  statliga	  bidragssystemet.	  
Det	  är	  fullt	  möjligt	  men	  ett	  sådant	  beslut	  förändrar	  inte	  på	  något	  sätt	  ansvaret	  för	  att	  förvalta	  ”gemensamhets-‐
anläggningen”	  på	  bästa	  sätt.	  Det	  förändrar	  inte	  heller	  möjligheterna	  att	  reglera	  trafik	  eller	  nyttjandet	  av	  vägarna.	  I	  
dessa	  avseenden	  är	  förrättningsbeslutet	  styrande.	  
Den	  sittande	  styrelsen	  ser	  -‐	  bortsett	  från	  de	  ekonomiska	  fördelarna	  -‐	  ytterligare	  en	  fördel	  med	  att	  ligga	  inom	  
bidragssystemet.	  Följer	  vi	  Trafikverkets	  normer	  försvåras/elimineras	  möjligheterna	  att	  resa	  talan	  mot	  föreningens	  
förvaltning.	  Alltså	  en	  slags	  garanti	  för	  att	  styrelsernas	  arbete	  sker	  baserat	  på	  ”best	  practice”.	  
Styrelsens	  uppfattning	  är	  också	  att	  kontakterna	  med	  Trafikverket	  varit	  betydligt	  mer	  givande	  än	  den	  service	  vi	  får	  
som	  medlemmar	  i	  REV	  (Riksförbundet	  Enskilda	  Vägar).	  	  En	  dags	  besiktning	  från	  Trafikverket	  är	  i	  praktiken	  en	  lång	  
rad	  handfasta	  råd	  om	  vad	  vi	  bör	  göra.	  Ofta	  kopplat	  med	  tips	  om	  hur	  vi	  kan	  söka	  extra	  bidrag.	  
Styrelsen	  föreslår	  därför	  att	  stämman	  fattar	  beslut	  om	  att	  föreningen	  skall	  verka	  för	  att	  kvarstå	  i	  det	  statliga	  bidrags-‐
systemet.	  
Konsekvenser:	  

• Vi	  bör	  följa	  Trafikverkets	  rekommendationer	  om	  en	  regelbunden	  underhållscykel	  vad	  gäller	  diken	  och	  
grusning.	  	  

• Vi	  bör	  arbeta	  med	  en	  underhållsplan	  som	  förutom	  skrapning	  innefattar	  årlig	  gräs-‐	  och	  slyröjning	  av	  samtliga	  
vägar	  och	  diken.	  Om	  möjligt	  också	  dammbindning.	  

• Vi	  bör	  arbeta	  med	  en	  plan	  som	  även	  innefattar	  en	  framtida	  förnyelse	  av	  belysningsanläggningen.	  
• Vi	  måste	  hitta	  vägar	  att	  finansiera	  ett	  lyft	  vad	  gäller	  eftersatt	  underhåll	  genom	  att	  renovera	  vägnätets	  diken	  

och	  genomföra	  grusning.	  
I	  praktiken	  innebär	  detta	  att	  vi	  satsar	  på	  att	  få	  vägnätet	  –	  och	  primärt	  våra	  diken	  –	  i	  ett	  skick	  som	  eliminerar	  behovet	  
av	  de	  punktinsatser	  som	  ätit	  upp	  vår	  budget	  de	  senaste	  3	  –	  4	  åren.	  Målet	  är	  alltså	  att	  årlig	  drift	  skall	  utgöras	  av	  	  

• Vinterväghållning	  med	  halkbekämpning	  enligt	  fastställda	  normer	  	  
• Sommarunderhåll	  

o Reparation	  av	  potthål	  och	  andra	  skador	  efter	  vintern	  
o Skrapning	  av	  samtliga	  vägar	  ända	  ut	  till	  dikeskanten	  

! Eventuell	  dammbindning	  
o Röjning	  av	  alla	  diken	  och	  slänter	  från	  gräs	  och	  sly	  
o Vid	  behov	  –	  skrapning	  på	  hösten	  

Utöver	  detta	  måste	  adekvata	  belopp	  för	  det	  periodiska	  långsiktiga	  underhållet	  inklusive	  nödvändiga	  förnyelser	  
avsättas.	  	  Detta	  för	  att	  garantera	  möjligheterna	  att	  genomföra	  komplett	  grävning/rensning	  av	  alla	  diken	  och	  
kompletteringsgrusning	  ca	  vart	  7:e	  år	  	  
Denna	  avsättning	  bör	  göras	  tvingande	  och	  tas	  in	  i	  stadgarna	  med	  ett	  specificerat	  minimibelopp	  
Styrelsen	  föreslår	  att	  denna	  princip	  accepteras	  av	  stämman	  och	  att	  kommande	  styrelse	  får	  i	  uppgift	  att	  ta	  fram	  ett	  
underlag	  för	  beslut	  om	  årliga	  avsättningar.	  Beslut	  om	  ändring	  i	  stadgarna	  kan	  tas	  på	  stämman	  2015	  och	  bekräftas	  av	  
stämman	  2016	  	  
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Förslag	  till	  plan	  
Hösten	  2014	  –	  förberedelser	  och	  projektering	  
Görs	  en	  grovrensning	  av	  alla	  diken	  och	  slänter.	  Det	  innebär	  att	  träd	  och	  sly	  rensas.	  På	  många	  håll	  finns	  stubbar	  och	  
stenar	  i	  diket.	  Dessa	  avlägsnas	  för	  att	  möjliggöra	  rationellt	  arbete	  med	  att	  senare	  gräva/skära	  dikena	  till	  rätt	  form.	  
Träd	  och	  buskar	  tas	  om	  möjligt	  upp	  med	  rötterna	  med	  hjälp	  av	  gripskopa	  för	  att	  minska	  återväxt.	  
Samtidigt	  görs	  en	  komplett	  utsättning	  av	  alla	  el-‐	  och	  telekablar	  som	  kan	  påverka	  arbetet	  med	  dikena.	  Vi	  har	  dessvärre	  
mycket	  elkabel	  liggande	  i	  vägområdet.	  Under	  detta	  arbete	  görs	  en	  plan	  med	  ritningar/skisser	  över	  kommande	  
dikesrenoveringar.	  Det	  skall	  också	  göras	  en	  inventering	  av	  alla	  vägtrummor	  och	  en	  bedömning	  av	  eventuellt	  
nödvändiga	  åtgärder	  för	  dessa.	  
Samtidigt	  genomförs	  rensning	  av	  sten	  i	  vägbanan.	  För	  större	  sten/berg	  som	  kräver	  sprängning	  görs	  en	  
sammanställning	  som	  underlag	  för	  ansökan	  till	  Trafikverket	  om	  bidrag.	  Sannolikt	  kan	  vi	  inte	  få	  en	  sådan	  ansökan	  
beviljad	  för	  utbetalning	  förrän	  nästa	  budgetår	  hos	  TV	  (alltså	  efter	  årsskiftet	  2014/2015).	  	  
Målet	  är	  ett	  projekteringsunderlag	  för	  dikningsarbeten	  där	  vissa	  delar	  av	  vägnätet	  kan	  undantas	  eller	  bara	  kräver	  
mindre	  insatser.	  Exempelvis	  är	  diken	  och	  slänter	  på	  Ramsöholm	  i	  mycket	  gott	  skick	  bara	  sly	  och	  gräs	  röjs.	  	  
Underlaget	  skall	  ge	  möjlighet	  att	  hämta	  in	  offerter	  från	  tänkbara	  entreprenörer	  och	  en	  plan	  för	  genomförande.	  
Viktiga	  frågor:	  

• Kan	  vi	  genomföra	  renoveringen	  i	  två	  steg	  med	  diken	  hösten	  2015	  och	  grusning	  hösten	  2016?	  	  
• Alternativt	  hela	  jobbet	  2016?	  	  
• Kan	  vi	  lägga	  ut	  kostnaden	  över	  3	  budgetår	  2014	  –	  2016?	  
• Nödvändiga	  pengar	  i	  tillägg	  till	  nuvarande	  fond	  (ca	  75.000,-‐)	  	  måste	  tas	  in	  via	  avgifterna	  dessa	  år.	  	  

Vidare	  inventeras	  möjligheterna	  att	  hitta	  en	  entreprenör	  som	  kan	  ta	  årlig	  gräs	  och	  slyröjning	  av	  hela	  vägnätet	  i	  mitten	  
av	  juli.	  	  	  

Övrigt	  
Olycka	  
Vi	  har	  under	  året	  haft	  ett	  kollisionstillbud	  i	  korsningen	  Egnahemsvägen/Ramsövägen.	  Det	  är	  i	  grunden	  fullkomligt	  
obegripligt	  att	  fordon	  framförs	  på	  ett	  sätt	  som	  leder	  till	  sådana	  olyckor.	  Föreningen	  måste	  nu	  se	  till	  att	  kraven	  om	  fri	  
sikt	  i	  vägkorsningar	  följs	  till	  punkt	  och	  pricka.	  

Onormalt	  slitage	  
Vi	  har	  några	  svängar	  som	  utsätts	  för	  onormalt	  slitage	  genom	  att	  4-‐hjulingar	  körs	  nära	  vägkanten	  med	  resultat	  att	  
vägen	  slits	  ner	  och	  trycks	  ut	  i	  diket.	  Styrelsen	  har	  konstaterat	  att	  detta	  slitage	  främst	  förorsakas	  av	  fastboende.	  Om	  vi	  
inte	  kommer	  tillrätta	  med	  dessa	  problem	  på	  frivillig	  väg	  tvingas	  vi	  att	  sätta	  upp	  farthinder	  och	  annat	  som	  håller	  
trafiken	  från	  vägkanten.	  	  

Hastighetsbegränsning	  
Sittande	  styrelse	  föreslår	  att	  möjligheterna	  till	  hastighetsbegränsning	  för	  hela	  vägnätet	  utreds.	  Lämpligen	  15	  km/tim	  
Detta	  kräver	  troligen	  ett	  beslut	  från	  Länsstyrelsen.	  

Halkbekämpning	  vintertid	  
Vi	  har	  idag	  sandupplag	  vid	  Ramsö	  brygga	  som	  möjliggör	  sandning	  av	  de	  västra	  delarna	  av	  ön.	  För	  sandning	  av	  den	  
östra	  delen	  saknar	  vi	  fortfarande	  upplagsplats.	  I	  vintras	  hade	  vi	  ett	  lager	  liggande	  på	  samfälligheten	  1:19	  vid	  
korsningen	  Ramsövägen/Egnahemsvägen.	  En	  av	  delägarna	  i	  denna	  samfällighet	  har	  krävt	  att	  sanden	  skall	  flyttas.	  Det	  
har	  skett.	  Naturligtvis	  med	  en	  transportkostnad	  som	  följd.	  
Vi	  har	  numera	  ingen	  möjlighet	  att	  ”spara”	  sandning	  genom	  att	  bara	  sanda	  till	  bofasta	  fastigheter.	  Sådana	  finns	  idag	  
efter	  hela	  vägnätet.	  
Styrelsen	  föreslår	  att	  vi	  kommande	  vinter	  sandar	  i	  begränsad	  omfattning	  och	  i	  huvudsak	  bryggbacken.	  Vid	  svårare	  
halka	  av	  typ	  svallis	  görs	  punktinsatser.	  Vägnätet	  skyltas	  tydligt	  med	  ”Sandas	  ej”.	  Om	  det	  uppkommer	  behov	  för	  
ytterligare	  sandning	  för	  större	  nyttofordon	  görs	  en	  punktinsats	  vid	  dessa	  tillfällen.	  

Belysningen	  
Våra	  glödlampor	  börjar	  närma	  sig	  slutet	  av	  sin	  livslängd.	  Under	  det	  senaste	  året	  byttes	  3.	  Vi	  byter	  nu	  mot	  LED	  av	  en	  
typ	  som	  EU	  förskriver.	  Med	  samma	  ljusutbyte	  som	  tidigare	  får	  vi	  ingen	  minskning	  av	  förbrukad	  energi.	  Vi	  försöker	  
hitta	  lampor	  med	  varmt	  ljus	  (ca	  2.200	  –	  2.400	  Kelvingrader).	  Eftersom	  lampbyten	  genomförs	  av	  personal	  från	  Bravida	  
i	  Vaxholm	  samlar	  vi	  allt	  till	  ett	  byte	  per	  år.	  Enstaka	  lampor	  kan	  alltså	  vara	  trasiga	  under	  en	  tid.	  
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Revisionsberättelse	  för	  Ramsö	  Vägförening	  –	  org.nr	  717914-‐1333	  

	  
Undertecknad,	  av	  årsstämman	  utsedd	  till	  föreningens	  revisor,	  avger	  följande	  
revisionsberättelse	  efter	  genomförd	  granskning.	  
	  
Styrelsen	  är	  ansvarig	  för	  verksamhet	  och	  ekonomi	  i	  föreningen.	  Revisorns	  uppgift	  är	  att	  
granska	  styrelsens	  förehavanden	  och	  ekonomiska	  transaktioner.	  
	  
Efter	  granskning	  av	  Ramsö	  Vägförenings	  verksamhet,	  ekonomisk	  redovisning,	  
styrelsens	  protokollförda	  möten	  och	  annan	  dokumentation	  för	  verksamhetsåret	  
2013-‐07-‐01	  till	  2014-‐06-‐30	  kan	  jag	  konstatera	  att	  styrelsens	  resultaträkning	  och	  
balansräkning	  är	  enligt	  bokföringslagen	  och	  enligt	  god	  redovisningssed.	  
	  
Jag	  kan	  inte	  finna	  att	  någon	  i	  styrelsen	  har	  handlat	  i	  strid	  med	  föreningens	  stadgar	  eller	  
Lagen	  om	  förvaltning	  av	  samfälligheter.	  	  
	  
Jag	  tillstyrker	  att	  stämman	  fastställer	  resultaträkning	  och	  balansräkning	  för	  
verksamhetsåret	  och	  beviljar	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  verksamhetsåret.	  
	  
	  
Stockholm	  och	  Ramsö	  den	  12	  juli	  2014	  
 
 
Leif	  Gustafsson	  	  
	  


