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INFORMATIONSBREV       2023-02-06   

från Brevik-Lerviks vägförening  
 
 

 
 
Hoppas ni alla njuter av att ljuset nu återkommer med stormsteg. Just nu, när jag skriver 
detta, är klockan 16:15 och solen har fortfarande en god bit ner till horisonten. Härligt! 
 

Dags för årsmöte! 
I år håller vi årsmötet i Brevik-Lerviks vägförening på den mer normala tiden på året, den 
14 mars. Mötet äger rum i Åkersberga Folkets Hus, lokal Trälhavet klockan 18:30 till c: a 
21:00. Formell kallelse och underlag till årsmötet kommer att skickas ut med e-post/vanlig 
post under vecka 8, 20–26/2. 
 

Snart tjällossningstider igen. 
Som ni alla vet har vi förbud mot tyngre trafik på våra vägar under den mest kritiska tjäl-
lossningstiden på året, 15/3 - 31/4. Planera för att ta in eventuellt byggmateriel eller andra 
tyngre laster som du behöver före eller efter dessa datum.  
 
Vår vägansvarige, Per Schjelderup, kan ge dispens mot detta i specifika fall, men alla 
tyngre transporter under dessa veckor får, precis som tidigare år, erlägga en  
slitageersättning på 3500:- per gång. 
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Svallis på vägarna 

Några fastigheter i vårt område har problem med att dagvatten rinner ut på vägbanan och 
bildar farlig svallis nu under vintermånaderna. Det är givetvis inte OK! Många gånger be-
ror det på felaktigt byggda infarter till tomterna, där dagvatten rinner utför hårdgjorda ytor.  
 
Vi vill påpeka att det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda dagvattenavrinningen från 
tomten och eventuella svallisproblem som det förorsakar, gärna i samråd med  
vägföreningen. 
 

Vad hände med trafiksäkerhetsprojektet etapp 3? 

Många minns kanske att vi på förra årsmötet tog beslut om att sjösätta den tredje etappen 
av det vi kallat för trafiksäkerhetsprojektet, en grusad gångzon och belysningspunkter 
längs de första 600 meterna av Ekhammarsvägen.  

Eftersom det beslutet överklagades till Mark och miljödomstolen efter årsmötet valde vi att 
inte dra i gång arbetet under året. Den 11/1 i år kom dock domen som nu tydligt klargör att 
opponentens klandertalan ogillas och att trottoar och belysningspunkter är en integrerad del 
av väganläggningen. Det ingår därmed i vägföreningens ansvarsområde och uppdrag att, 
som en del av underhållet och utvecklingen av anläggningen, inte minst i trafiksäkerhets-
höjande syfte, besluta om fler belysningspunkter. Se citat från domen nedan. 

”Mark och miljödomstolen finner därmed, med beaktande av att det rör sig om en gemen-
samhetsanläggning med ändamålet väg inom tätbebyggelseområde som enligt förrätt-
ningsbeslutet förvaltar belysningspunkter, att anläggande av ytterligare belysningspunkter 
får anses ligga inom vägföreningens kompetensområde. Det finns inte heller någon annan 
grund för att upphäva beslutet. N.N’s klandertalan skall därför ogillas.” 
       
Den som vill läsa hela domen kan hämta hem den från Nacka Tingsrätt. Domen har num-
mer F 3805-22 och kom den 11/1 2023. 

Vi kör därför i gång projektet enligt plan så fort vädret tillåter och vi hittar lämplig entreprenör. 

 
E-mail adresser 
 
Styrelsen vill helst av allt kommunicera med er via e-mail och/eller vår hemsida.  
Det är fortfarande ungefär 20 % av alla er medlemmar som inte uppgivit en fungerande    
e-mailadress till oss. Om du känner att du är en av dem och har en e-post som du gärna an-
vänder så är vi tacksamma om du skickar in din adress till oss. Enklast görs det via e-mail 
eller via kontaktformuläret på hemsidans flik: Kontakt.  
 
 
 
Bästa Vår-vinterhälsningar 
 
Styrelsen 
genom Björn Jacobson 
 
 


