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Verksamhetsberättelse 2012-07-01 – 2013-06-30 
Denna verksamhetsberättelse behandlar tiden fram till verksamhetsårets slut den 30/6. Händelser av 
vikt från detta datum och fram till stämman kommer att redovisas muntligt. 

Föreningen 
Föreningens verksamhet är att förvalta och driva den väg- och belysningsanläggning som definierats 
via förrättning år 2000. (Ramsö ga:2 i Vaxholms kommun). Det totala vägnätet omfattar drygt 6 km. I 
anläggningen ingår även den vägbelysning som definierades vid förrättningen år 2000. 
Föreningen omfattar 229 fastigheter med tillsammans 209 andelar. För grannfastigheter med samma 
ägare och endast en huvudbyggnad gäller delat andelstal. 
Förrättningsbeslutet år 2000 är tillsammans med stadgarna styrande för föreningen verksamhet finns 
tillgängligt på föreningens hemsida med adress www.ramso.nu. 

Styrelse och sammanträden 

Styrelsen har bestått av Ylva Kjellberg – ordförande, Johan Falkman – kassör, Ulf Ribbenstedt – 
sekreterare, Ulf Denkert och Göran Agerberg – ledamöter. Suppleanter har varit Mats Björling och 
Roger Engholm. Styrelsen har hållit 5 protokollförda sammanträden. 

Årets verksamhet 

Administrativ rationalisering 

Styrelsen har fortsatt det arbete som påbörjades i slutet av förra verksamhetsåret och där målet är att få 
ner de administrativa kostnaderna till ett minimum.  

• Den externa tjänsten för bokföring har avvecklats. Allt som berör fakturering av avgifter, 
uppgifter om fastigheter och ägare hanteras numera i Vägfas som är ett webb-baserat system 
speciellt för vägföreningar. Den årliga kostnaden för detta inklusive uppdaterade 
fastighets/ägaruppgifter varannan månad blir från och med nästa verksamhetsår ca 1.500,-/år.  

• Vi har under året samlat in e-postadresser till 130 av föreningens 209 medlemmar. Det innebär 
att vi reducerar utskickskostnaderna i motsvarande grad. I och med de föreslagna ändringarna 
i stadgarna begränsas kostnaderna för utskick till några få fakturor till medlemmar där vi inte 
har uppgift om e-post. 

• Vägföreningens försäkring har sagts upp eftersom fullgott försäkringsskydd ingår i 
medlemsavgiften till REV – Riksförbundet för Enskilda Vägar.  

• Bokföringen har förenklats. I och med att medlemsreskontran hanteras via Vägfas återstår 
bara 30 – 40 verifikat per år. Baserat på erfarenheterna från årets bokslut kommer den 
avgående styrelsen att lämna ett förslag till arbetsordning som gör det möjligt att ha bokslut 
och revison klart när verksamhetsåret löper ut den 30/6. Då finns förutsättningarna för att hålla 
stämman redan i slutet av juli eller början av augusti. En ny styrelse kan finnas på plats och ta 
ansvaret för det nya året redan i mitten av augusti. 

• Jämfört med de närmast föregående åren har de administrativa kostnaderna sänkts påtagligt. 
Styrelsen anser att det nu är möjligt att framöver hålla dessa på en nivå straxt över 10.000,- 
per år förutom styrelsens arvode.  

Detta kommer dock att ställa krav på kommande styrelser i form av ”egenarbete” och att rutiner 
standardiseras och förs vidare. Kassören har fått ökade arbetsuppgifter i och med att han har att 
pricka av avgiftsinbetalningarna i Vägfas. (Detta har de senaste åren gjorts via extern 
bokföringsbyrå) 
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Väghållningen 

Tunga transporter 

Efter diskussioner har SITA beslutat att genomföra sophämtningen från land för hela Ramsö med 4-
hjuling. Vi slipper alltså den stora sopbilen som vi vet har förorsakat problem med uttryckta diken – 
speciellt i vissa kurvor. SITA har konstaterat att tömningen nu tar längre tid och har bett om en 
genomgång av placeringen av fastigheternas sopkärl. Efter genomgången kommer vi att meddela de 
fastighetsägare där en flytt av sopkärlen är önskvärd. Vi förutsätter att alla lojalt ställer upp på 
önskemålen så att vi kan bli av med sopbilen för all framtid. 
Vi inför också krav på att föreningen i förväg godkänner alla transporter över 3,5 ton på alla vägar 
utom Ramsövägen. Blankett för ansökan om dispens för tyngre transporter finns på hemsidan. 

Vinterväghållningen 

Vintern kom plötsligt och tidigt. Efter några inkörningsproblem har vinterväghållningen fungerat 
utmärkt. Vi har fått många positiva reaktioner och beröm som härmed vidarebefordras till vår 
entreprenör, Mats Hargell. ”Tänk om vi hade samma service hemma i stan” är en kommentar som vi 
fått från flera medlemmar.  
Vi har försökt hålla en hög servicenivå med sandning. Det har därför gått åt betydligt mer vintersand 
än budgeterat. Ca 15 kbm jämfört med budgetens 10. 
Vi har haft stora problem med väghållningen vid Ramsö Brygga. Långtidsparkerade fordon har 
blockerat för plogning och hämtning av de sopcontainers som står i bryggbacken vintertid. Inför en 
hämtning fick en styrka av ”frivilliga” rycka in och bogsera bort ett antal fordon Ett jobb som tog en 
god del av en söndag i anspråk. (utan ersättning). 
Vi kommer kommande vinter därför att avlysa ett område nedanför den nedre containern.  
Vidare ser vi att räcket ner mot vänthuset måste vara helt fritt från cyklar, kärror etc under 
vintersäsongen. (15/11 – 15/4).  Med ett fritt räcke blir det möjligt att ploga hela vägbredden vilket i 
praktiken ger bortemot 2 meters ökad vägbredd vintertid. Målet är alltså större fria ytor hela vägen ner 
till bryggan. 
Samfällighetsföreningen har tagit på sig att se över utnyttjandet av hela området vid bryggan. 
Vägföreningen ser det som angeläget att önskemål om parkeringsmöjligheter och liknande frågor 
hanteras via fastighetsägarföreningarna i samråd med samfällighetsföreningen. Vidare att de lösningar 
som tas fram tar hänsyn till den vinterväghållning som Vägföreningen ansvarar för. 
Avtalet om vinterväghållning är uppsagt av vår entreprenör och förhandlingar pågår.  

Barmarksunderhåll 

Den viktigaste delen av barmarksunderhållet är lagning av potthål och skrapning/sladdning av vägarna 
efter vintern. Resultatet av årets insatser blev mycket bra trots att förutsättningarna inte var de bästa 
p.g.a. torrt väder.  

Vägförbättringar 

Med vägförbättringar menar vi åtgärder som ger långsiktiga effekter på sidan om normalt underhåll. 
Vi har en plan om förbättringar av diken med dålig funktion där vatten kommer ut på vägbanan och 
ger olika problem. Vintertid i from av is och sommartid i form förstörd vägbana. 
Aktuella åtgärder är följande. (Se även bifogad karta) 

• Korsningen Skogsstigen/Egnahemsvägen och diket på västra sidan. Där grävs nytt dike vilket 
kräver sprängning på två ställen. 
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• Forsbackens avslutning mot Ramsövägen där trafik med 4-hjulingar från Forsbacken kört 
sönder diket. Diket återställs och nerfarten spärras så att trafik inte längre är möjlig. Samtidigt 
åtgärdas delar av diket längs Ramsövägens ”bryggsträcka”. 

• Fastighetsägarna på ”Paradisberget” har informerats om åtgärderna och att trafik med 
motorfordon via Forsbacken förutsätter att vägen iordningsställs så att jord och lera inte sköljs 
ner i diket längs Ramsövägen. 

• Varvsvägen/stigen från Ladugårdsberget där vatten rinner från vägen och ut på Varvsvägen 
med kraftig isbildning som följd. Övergången grävs upp och en liten bro läggs över nytt dike. 

• Skogsstigens backe som har mycket dålig avrinning och där stora skador uppstår vid de 
skyfall som kommer varje år. Här måste diken rensas/grävas och vägen måste få en bra lutning 
mot diket. 

• Skogsstigen bortanför Ängsstigen där vatten från berget går ut på vägen och fortsätter ända 
bort till Ramsövägen. 

Planen var att starta på denna lista redan förra hösten men tidig vinter kom emellan. Arbetet fortsätter 
därför under kvartal 3 i år. Vi har avsatt 90.000 ur innevarande budget. Med ett tillskott på ca 60.000 
från kommande års budget är bedömningen att vi kommer en bra bit på listan före kommande vinter. 
Under de närmast föregående åren har en god del av denna typ av förbättringar finansierats genom att 
utnyttja fonderade medel. Nu tas kostnaderna på normal driftbudget. Förhoppningen är att behovet av 
förbättringsåtgärder skall minska under kommande år. Detta är också en förutsättning för att undvika 
höjda avgifter. 

Vägbanken efter Tynningösundet 

Vi har under året konstaterat skador på Ramsövägens vägbank efter sträckningen vid Tynningösundet. 
På några ställen har det uppstått stora hål som nu börjar sträcka sig in under själva vägbanan. 
Vägbanken är helt intakt på de sträckor som saknar bryggor och det förefaller som om flera 
bryggkonstruktioner har påverkat vägbanken negativt. På vissa ställen ser det ut som om material från 
vägbanken har använts för stenkistor eller stöd för bryggkonstruktioner. 
Det blir nu kommande styrelse som får genomföra en utredning av status, skador, tänkbara åtgärder 
och finansieringen av dessa. Så långt styrelsen kunnat finna finns inga överenskommelser mellan 
Vägföreningen och brygganläggare eller de samfälligheter som ställt mark (= vägföreningens 
vägbank) till disposition. Vidare att bygglov inte ger någon rättighet till ingrepp som påverkar 
vägbanken eller möjligheterna att underhålla denna. 

Ekonomi 

När nuvarande styrelse tillträdde (i praktiken i oktober) hade föreningen ett likviditetsproblem. Kassan 
var på väg att ta slut. Orsaken var att den likviditetsreserv som legat i fonderade medel har förbrukats 
under de senaste åren. Föreningen har alltså levt över sina tillgångar (vilket kan översättas med att 
avgifterna som tagits ut varit för låga). 
Föreningen hade nettofordringar på ej betalda medlemsavgifter på 26.050,- En första åtgärd blev 
därför att kräva in en så stor del som möjligt. Resultatet blev 18.300,- . Resterande krav har skrivits av 
eftersom de är gamla och i praktiken omöjliga att hävda. 
Årets fakturering kom iväg snabbt och redan i februari hade samtliga avgifter betalats. I och med detta 
har vi en balansräkning utan fordringar vad gäller obetalda avgifter. Det är styrelsens förhoppning att 
detta är början på en god och långvarig tradition i föreningen. Vårt nya system ger ett utmärkt stöd för 
en sådan målsättning. 
Förra årets stämma beslutade om att höja avgiften med 300,- för att möjliggöra en återuppbyggnad av 
fonden för långsiktiga investeringar/åtgärder. Fondering har skett med 50’ enligt budget och fonden 
uppgår nu till drygt 70’. 
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Per 30/6 uppgår föreningen samlade kassa till 182’ vilket är långt mer än budgeterat. Förklaringen är 
att ett antal större åtgärder som hade planerats till sent förra hösten inte kunde genomföras när tidig 
snö kom i vägen. I praktiken har vi ca 90’ sparade som nu används för att genomföra åtgärderna under 
kvartal 3 innevarande år. 
Upplupna och ej betalda kostnader uppgår till 19.300,-  varav 15.000,- som avsatts för styrelsens 
arvoden. Här har styrelsen beslutat att avstå från årets arvoden till förmån för en donation till Ramsö 
Fastighetsägarförening i form av ett bidrag till inköp av en hjärtstartare. 
Styrelsen har påbörjat en utredning om möjligheterna för ökade statliga bidrag. 
I dagsläget gäller att vi får ersättning för 4,7 km av vårt totala vägnät. De delar som inte ger bidrag är 
de vägstumpar som är kortare än minimilängden för bidrag. 
Bidraget utgår med basis i Trafikverkets schablonkostnader. Dessa baseras på vad som kan kallas 
”fastlandspriser” och tar inte hänsyn till att kostnaderna för väghållning på öar utan färjeförbindelse 
kan vara 2 – 3 ggr så höga. 
För närvarande pågår en utredning om nytt system för stöd till enskilda vägar. Här finns förslag om 
ändring för att kompensera de högre ö-kostnaderna. I dagsläget är det dock inte känt när ett nytt 
system skall börja gälla. Inte heller om förslaget till ö-kompensation kommer att gå igenom. 
Kommande styrelse får nu fortsätta kontakterna med Trafikverket för att utreda möjligheterna för 
ökade bidrag. Det tycks finnas vissa möjligheter till stöd för punktvisa förbättringar. 
Styrelsen har också haft kontakt med Vaxholms Kommun om möjligheterna för kommunalt 
driftbidrag. Dessvärre tillhör Vaxholm den grupp av kommuner som säger blankt nej till sådana 
bidrag.  
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Bokslut 

Specifikation av kostnaderna finns som bilaga 
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Budget för verksamhetsåret 2013/2014 

Styrelsen förslag är oförändrad utdebitering. Beslutet är fattat med viss tvekan med hänsyn till de 
behov som föreligger. Avgörande för framtiden blir de förbättringsåtgärder som är nödvändiga. Om 
dessa kan hållas på en minimal nivå finns vissa möjligheter att bibehålla nuvarande avgifter. Om inte 
kommer avgiftshöjningar att bli nödvändiga. 
Styrelsen anser vidare att vägfonden bör byggas upp till en nivå som motsvarar kostnaden för årlig 
drift. Alltså till storleksordningen 250’.  
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Motioner och styrelsens ställningstaganden 

Dammbindning 

Det har inkommit en motion från Tomas Magasdi med önskemål om åtgärder för att binda damm. Det 
gjordes därför ett försök med ca 200 kg salt (magnesiumklorid) som spreds på ett par vägsträckor.  Det 
blev en viss effekt – men liten. Mängden salt var för liten och den skulle enligt skolboken ha upprepats 
någon gång under sommaren. 
För bra effekt och preparering av Ramsövägen fram till Ramsöberg skulle vi behöva sprida minimum 
2 ton per år. Vi har ingen möjlighet att få in kostnaden för detta i nuvarande avgifter. En 
avgiftshöjning på drygt 100,-/andel och år skulle bli nödvändig för en sådan insats. 
Det har kommit flera synpunkter om att vi borde gå över på oljegrus med hänvisning till andra delar 
av skärgården – bl.a. Arholma. 
Styrelsen har gjort en enkel utredning som visar följande. 
På Arholma är mer än 50% av vägnätet allmänt under Trafikverkets ansvar. Väghållningen sköts av 
PEAB på entreprenad. Man har alltså helt andra förutsättningar.  
För oljegrus gäller följande. (Trafikverkets råd och anvisningar för enskilda vägar)  

 
MJOG har använts i flera år bland annat på Åland. Kontakter med ett par vägföreningar som lagt 
denna beläggning visar att erfarenheterna är goda men att vägbanan måste ha hög kvalitet före 
beläggningen. Man rekommenderar också att underhåll/reparationer kan läggas ut på entreprenör som 
har utrustning för denna typ av beläggning. Kostnaden har legat mellan 150 och 170 kr/kvm. 
(fastlandspris). Det indikerar en kostnad på över 500.000,- för Ramsövägen och detta under 
förutsättning att vägbanan har nödvändig kvalitet.  
Styrelsen ser inte detta alternativ som realistiskt.  
Den enklaste och billigaste åtgärden är att visa hänsyn. Främst genom att anpassa hastigheten till de 
förhållanden som gäller. Alltså att köra så långsamt så att inget damm bildas. Vidare genom att avstå 
från onödig körning och ren nöjesåkning.  
Styrelsen vill inte avskriva möjligheterna för åtgärder och ser gärna en frivillig arbetsgrupp som 
utreder dessa möjligheter inklusive miljökonsekvenser, logistik, förvaring etc. Ett beslut i frågan kan 
då tas på nästa års stämma. 

Vägmaterial – vintersand 

Vår nuvarande entreprenör har ställt som krav att föreningen tillhandahåller upplagsplatser för det 
material som krävs för att underhålla och vintersanda. Vintersanden skall lagras skyddat i någon typ 
av enklare sandficka. Det bör finnas sandfickor på 2 ställen förutom vid bryggan. Detta för att 
minimera transportsträckorna.  
För tillfället finns ett förslag på placering vid Ramsö Brygga. Här finns möjligheter för ett mindre 
upplag som räcker för sandningen av bryggområdet och vägen närmast Ramsö Brygga. Styrelsen 
utreder ytterligare en möjlighet på den västra delen av ön. Däremot saknas plats på den östra sidan för 
material som skall användas från Egnahemsvägen bort över Ramsöberg/Ramsöholm. Kommande 
styrelse får skyndsamt ta itu med frågan.  
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Det kan vara av vikt att understryka att kraven på halkbekämpning av vårt vägnät är låga. 
Trafikverkets uppfattning är att vi kan förutsätta att den typ av mindre motorfordon som skall trafikera 
vägnätet är vinterutrustade med snödäck eller snökedjor. 
I princip skulle vi kunna begränsa sandningen till bryggområdet och ett antal utplacerade sandlådor för 
”självsandning” vid behov. 
Alternativet med sandning med senaste vinterns standard ger en kostnad på drygt 20.000,-/år under 
förutsättning att sandfickor har anlagts. Kostnaden avser i huvudsak inköp och transporter av sand. 
Kommande styrelse får skyndsamt ta itu med planeringen inför kommande vinter.    
 
Ramsö den 17/8 2013 
Styrelsen i Ramsö Vägförening 
 
 
 
 
Bilagor 
 
Kostnadsspecifikationer 
 
Karta som utvisar de vägdelar där förbättringsarbeten genomförs 
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Bilaga 1 
 
Kostnadsspecifikation 
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Bilaga 2 
Karta med markering av vägdelar som är aktuella för förbättringsåtgärder. 
 

 
 

1. Egnahemsvägen/Skogsstigen 
2. Forsbacken/Ramsövägen 
3. Ladugårdsberget/Varvsvägen 
4. Skogsstigen/Ängsstigen 
5. Skogsstigens backe  


