
Verksamhetsberattelse for 2020, Brevik-Lerviks vagforening 
Vagforeningen har for narvarande 443 fastigheter som medlemmar. lotalt fmns inom vagforeningens 
omrade ca 11,2 km belagda vagar och ca 3,3 km grusvagar. Utdebiterrngen per andel har varit 1,45 kr. 
Styrelsens sammansattning 

Leif Eriksson (vagansvaiig Brevik) Daniel Axner, suppleant 
Gudrun Gustavsson (sekreterare) Tomas Fndstrom, suppleant, registeransvarig 
Bjdm Jacobson (ordtorande, vagansvarig Lervik) Richard Ekstrand, suppleant 
Mats Jo sell (ledamot) 
Michael Karlsten (ekonomiansvarig) 
Lerf Eriksson har beslutat att flytta fran vait omrade i maj 2021 och behover daifor ersattas pa sin plats for 
det kvarvarande aret av mandattiden. I ovrigt utgar mandattiden for ledamotema Gudrun Gustavsson och 
Mats Jo sell. 

Ordforande och suppleanter ar valda pa ett ar. 
Revi sorer 
Mats Pemer, ordinarie Bertil Koch, suppleant 
Mikael Freij, ordmarie 
Mandattiden utgar for Mikael Freij och Bertil Koch 
Valberedning, vald pa 1 ar 

Jan-Olov Persson (sammankallande) och Sven-Erik Wanell. 

Moten 

• Arsmotet bolls 2020-03-11 
• Styrelsen bar under verksamhetsaret haft 10 protokollforda moten, de allra fiesta i digital 

form via Zoom. 
• Vagansvaiiga har omforhandlat avtalet for vintei-vaghalirungen och haft lopande 

planeringsmoten med vara entreprenorer 
• Fomtom dessa holls ett digitalt mote i borjan av januari i den sa kallade 

Trafiksakerhetsgruppen. I derma deltar representanter for styrelseraa i 
samfanighetsforeningama och motsvarande organisationer i omradet. 

Uppdraget fran arsmotet 2020 

Vid arsmotet behandlades ett storre antal motioner an vanligt. 
Tva av motionema berorde fragan om ett bredare medlemsinflytande pa Vagforenmgens planer framover 
genom enkater och/eller omrostningar bland alia medlemmar i viktigare fragor. 
Det fastslogs att, i enlighet med lagen om samfailigheter, arsmotet ar det enda gemensamma fomm vi har 
for att fatta beslut om viktiga fragor och atgarder. Andra fora kan vara radgivande och foreberedande for 
sadana arsmotesbeslut. 



Styrelsen foreslog i verksamhetsplanen att under 2020 ta en paus i det foitsatta tiafiksakerhetsai'betet 
samtidigt som v i genom diverse kanaler, bland annat en digital enkat pa Vagforeningens hemsida och via 
e-mail, hamtar m synpunkter pa det utforda arbetet och forslag till fbrtsattnmgen med tbkus pa 
trafiksakerhetshbjande atgarder. E n sadan enkat skickades ut till alia medlemmar via mail, hemsidan och 
post 1 oktober och fick hela 74% svarsfrekvens. Forutom svar pa alia enkatfragona fick vi manga goda 
synpunkter och forslag om atgarder framover. E n sammanstalkimg av resultatet pa frageformularet 
skickades ut till alia medlemmai" i borjan av januaii 2021. 

Som tbreslogs i en av raotionema har vantkuren och bankama vid angbatsbryggan renoverats. Det skedde 
efter en incident da nagra fbrsbkt knuffa ner vantkuren i havet. Den ar nu battre uppriktad pa sma plintar, 
klottersanerad och delvis ommalad. Kvarstar att laga en av stolpama till racket vid 
lastnings/lossnigsplatsen pa bryggan, men det bedbms mte utgora nagon skaderisk for narvarande. Ett nytt 
lastbilsdack monterades bakom en av avfendringama for Waxholmsbatarna. 

inlarten till Lerviksvagen har tatt dubbla skyltar avseende belastnmgsbegransnmgar pa varen, och den 
grona valkomstskylten sitter kvar enligt beslut pa arsmotet, dock reparerad efter vandalisering under varen 
da nagon vek skylten pa mitten. 

V i hai" ocksa tagit frarn en ston^e valkomstskylt med en fin karta over vart omrade och vara vagar. Denna 
har monterats upp i korsningen Breviksvagen/Lerviksvagen och moter den som kommer nedfor back en 
vid inlarten till omradet. 

Fragan om parkenngsforbud pa delar av vart vagnat diskuterades pa arsmotet och behandlades av 
styrelsen under varen. Det visade sig dels att det P-fbrbud som v i trodde farms mte var giltigt och att bara 
maikagaren, dvs tomtsamfallighetsfbrenmgania kan fatta beslut om att mfbra P-fbrbud. Darfbr 
bverlamnades fragan och den kontakt som etablerats med Securitas, som ar kommunens partner for 
parkeringsbvervaknmg, till styrelsema i respektive samfallighetsfbrenmg. Lervik och Brevikstorp driver 
fragan vidare mom sina respektive omraden. 

Styrelsen fick i uppdrag att gbra en bversyn av vara farthmdrande vaggupp, bland armat for att nagra av 
dessa samlade vatten vid kantema. Detta har ^orts och fbranlett en justering av ett antal gupp till var 
"standardmodell" for platagupp respektive sfariska gupp. Dessa justerade gupp kommer attt malas under 
varen 2021. 
1 samband med justermg av guppen gjordes ett antal mmdre asfaltermgsarbeten efter tidigare avgravmngar 
pa Norrangslingan, Ekhammarsvagen och Gethagsvagen. De tva senare pa grund av vattenlackor i 
sommarvattensystemet. 

Arsmotet antog styrelsens forslag till verksamhetsplan for 2020, med undantag for att inte gbra 
bvergangsstallet i korsningen Breviksvagen/Lerviksvagen upphbjt. 

I bvngt mnebar det att, i enlighet med diskussioner med bland Trafiksakerhetsgruppen, ta en paus i arbetet 
med trafiksakerhetshbjande argarder samtidigt som v i bland annat via en digital enkat via bade mejl och 
post inhamtat synpunkter och ideer fran alia medlemmama. 

Resultatet av trafiksakerhets-enkaten 
Under aret genomfbrdes en enkat till alia medlemmar om deras syn pa det arbete som gjorts under de 
senaste tre aren och pa ideer for det fortsatta arbetet. Det blev som v i redovisade i vart infonnationsbrev i 
februari en gladjande hog svarsfrekvens pa hela 14% av alia fastigheter och v i i styrelsen kanner att svaren 
pa enkaten ger ett stort stbd till det trafiksakerhetshbjande arbete v i har utfbrt, med den grusade gangsidan 
och belysningen pa den sidan av vagen. 



Hela 60% av alia tycker att trafiksakerheten nu ai' i niva med forvantnmgarna, medan 20% tycker att 
betydligt mer bor goras. 

Den grusade vagsidan upplevs av de alka fiesta som adekvat med de forutsattmngar v i har att jobba 
utifran. Pa fragan om vilket vagavsnitt om nagot som man tycker att v i skall priontera i det fortsatta 
arbetet, svarar 38% att det inte behovs nagot mer medan ovriga 62% tycker att v i skall fortsatta detta 
arbete dock med spridda synpunkter over var i omradet det skulle vai'a mest behovligt. 

Mer an 60% av de svarande onskar utbyggnad av belysnmg pa de mest tratlkerade vagama och halften av 
dessa vi l l ha det pa alia vara vagar. Det har ar en stor omsvangnmg i attityden till belysnmg jamfort med 
tidigare enkater och beror sakert pa den forandrade mix av boende som v i har i vart omrade. V i i styrelsen 
tror ocksa att den niva pa belysnmgen v i valt, som j u motsvarar gangvagsbelysmng snarare an 
gatubeiysnmg, med betydligt lagre stolpai', svargare lampor och mer glest placerade stolpar, 45 meter i 
stallet for kommunens standard pa 25 meters mellanrum, har betydelse for mstallningen till densamma. 

Dessutom har v i , genom att v i nu mater trafikintensitet och hastighet med vara tva nya fartradar, skaffat 
OSS annu battre mformation om trafikfloden och trafikbeteenden i vart omrade. V i kan nu mer konkret visa 
pa att, inte belt ovantat, hastigheten pa vissa platser ar alldeles for hog och ar det storsta kvarvarande 
problemet for en sakraie tiafikmiljo. 

Vagunderhall och lopande drift 
Sedvanligt underhall har skett av vagama i form av lagnmgar (potthal och vagsprickor), dikesrensning och 
spolnmg av utvalda vagtrummor. 

Under varen genomfordes en storre justermg av vaia gmsvagar med stora volymer nytt ytmateiial samt 
hyvlmg, sladdnmg och saltnmg. De ar nu i betydligt battre skick an tidigare, och v i forsoker tillsammans 
med var vmterentreprenor undvika att ploga grusvagama tor hart mnan tjalen satter sig lor att mte skrapa 
bort detta nya fma ytlager. Potthalslagning av grusvagama sker lopande. 

Slaghack/klippning av dikeskanter, delvis belt manuellt, och en mer omfattande siktforbattrande 
slyrojnmg an vanligt hai- genomforts av var entieprenor Tojoni med gott resultat. Aibetet med att klippa 
fram vagmmmet battre fortsatter m i 2021. 

V i startade ett mer omfattande projekt med att atertstalla vara diken, Daliga diken ger en dalig avvattnmg 
av vagkroppen med skador av potthalstyp eller tjalsprickor som konsekvens. 
V i har tagir fram en prioritetsordnmg och borjade med Tolvmansvagen, Lerviksvagen runt nedfarten till 
bryggan och en forbatti'ad avrinning till "ki'ondiket" vid Nonangslingans noiia utfait. Det har ai"betet 
kommer att fortsatta under minst 2021/22. 

Nar v i i detta sammanhang inventerar vara diken hittar vi ett antal dikesoverfarter in till fastigheter byggda 
belt utan vagtrumma eller med alldeles for sma tmmmor i diket. Dessa maste, pa resepekive 
fastighetsagares bekostnad, byggas om for att sakra avrinnmgen i diket. 

V i drabbades av ett storre oplanerat vagarbete tvais over Lerviksvagen rnellan 21 och 22 dai' en 
vagtrumma under vagen hade koUapsat och kravde byte. Det blev ett ratt sa omfattande arbete som 
uttordes av Stofar med gott resultat. Ettersom det bar var ett obudgeterat arbete tick v i komgera i 
hostplanen och tvingades skjuta pa den beslutatde JIM/IM-belaggningen av Tolvmansvagens sodra del till 
varen 2021. V i borjade undersoka altemativa material for ytlagret pa den gmsade vagsidan vilket gjorde 
att V I skot pa beslutet om ytjustertng dar och dessutom skot v i pa 5 beslutade ytterligare 
belysningspunkter, bland annat v id pumphuset pa Ekhamrnaisvagen. ^—^ , /jf 



Vintervagunderhallet blev under aret fdremal for en ny upphandling, da vi hade visat intresse fran en 
mqjHg ny entreprenor. Denne drog sig dock ur upphandhgen av kostnadskal och vi hade bara en 
enteprenor, Stofar, kvar. Vi skrev darfor ett nytt rullande avtal med dem. Vintervaghallningen har 
bedrivits med samma mal och i samma omfattning som tidigare ar. Under november, december var det i 
stort sett bara halkbekampning som utfordes, dvs. sandning, men efter arskrftet har snorojningen och 
halkbekampnmgen tidvis varit ratt sa omfattande med stora snomangder, speciellt i februari manad. 
Kostnadsmassigt blir det nog som en "normalvinter" 

Information 
Vagforenmgens hemsida (www.breviklerviksvagforening. se) uppdateras med jamna mellanrum med 
aktuell mformation om var verksamhet. Dar fmns mformation, styrelsens sammansattnmg och 
kontaktvagar och dar firms ocksa mojlighet att skicka mail till styrelsen i arenden man onskar fa 
behandlade/belysta. Pa hemsidan firms alia vasentliga dokument sasom kallelse till och protokoll fran vara 
arsmoten samt stadgama for verksamheten. 
Vara medlemmar har uppmanats anmala e-postadress, for att vagforeningen snabbare, enklare och mer 
tidsenligt skakunna kommimicera med medlemmama. Sedan arsmotet 2017 da foreningens stadgar 
andrades, kan kallelsen till arsmoten och andra meddelanden sandas ut per e-post till medlemmama. 

Administration 
Vagforeningens ekonomiadministration skots av Martenssons redovisningsbyra. Styrelsen ansvarar sjalva 
for att ta fram debiteringslangd och adresslistor for utskick till medlemmama samt sanda ut kallelser till 
och information fran arsmote, Betalnmgsdisciplinen var under 2020 klart battre an tidigare och endast ett 
mindre antal fastighetsagare betalade sin vagavgift forst efter en eller flera paminnelser. Vi tackar alia er 
som betalar i tid och hoppas att vi 2021 far se ett 100 procentigt resultat. Det forenklar arbetet valdigt 
mycket for oss. 

Resultat- och balansrakning 
Arets resultat blev 619 274 kr, vilket ar 225 791 kr battre an budgeterat. Den enskilt storsta posten ar en 
arstidsperiodisermg av vmterunderhallet som for kalenderaret 2020 landade pa 135 000 kr (mgen stor 
snomangd i vare sig borjan eller slutet av aret) mot en budget pa 300 000 kr. Detta overskott kom snabbt 
att atas upp under borjan av 2021 da snomangden blev nklig. Damtover sparade vi runt 10%, eller 52 000 
kr pa ovrigt underbill under aret. Resultatet gjorde det mojligt for oss att satta av de 400 000 kr till var 
reservfond som arsmotet beslutade. Fonden ar darefter 620 000 kr vilket ar ungefar halften av vad vi tror 
att den bor vara med hansyn till framtida underhalls- och omlaggningsbehov. 

Tillsammans med det obundna kapitalet uppgick det egna kapitalet vid arsskiftet 2020/21 till 1 125 000 kr, 
en vasentlig forbattrmg jamfort med forra arskiftet, men fortfarande behover vi spara i ladoma for 
framtiden for att klara av de storre arbeten vi ser kommande sasom omlaggning av de forsta 200-300 
metema av Ekhammarsvagen och storre delen av Lerviksvagen fran Stensnasvagen. Dessa jobb kommer 
att kosta i storleksordningen 1,5 Mkr. 

Gudmn Gustavsson 
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