
Verksamhetsberättelse för 2021, Brevik-Lerviks vägförening 
Vägföreningen har för närvarande 443 fastigheter som medlemmar. Totalt finns inom vägföreningens 
område ca 11,2 km belagda vägar och ca 3,3 km grusvägar. Utdebiteringen per andel har varit  1,45 kr.  

Styrelsens sammansättning 

Benny Gustafsson, vägansvarig             Richard Ekstrand, suppleant, vice vägansvarig           
Gudrun Gustavsson, sekreterare             Tomas Fridström, suppleant, registeransvarig 
Björn Jacobson, ordförande             Mats Nyman, suppleant  
Mats Josell, ledamot 
Michael Karlstén, ekonomiansvarig 
  
Mandattiden utgår för ledamöterna Björn Jacobson, Michael Karlsten och Benny Gustafsson, vald på ett 
år som fyllnadsval efter Leif Eriksson, samt för alla suppleanter.  
 
Ordförande och suppleanter är valda på ett år. 

Revisorer 

Mats Pemer, ordinarie  Bertil Koch, suppleant 
Mikael Freij, ordinarie  
Mandattiden utgår för Mats Pemer och Bertil Koch 
  

Valberedning, vald på 1 år 

Sven-Erik Wånell (sammankallande) och Anders Hilton. 
 

Möten 

 Årsmötet hölls 2020-05-15, utomhus i Lerviks sommarhage på grund av covid-19  pandemin. 
 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda möten, många i digital form via Zoom. 
 Ett flertal möten har också hållits med våra större leverantörer/entreprenörer i samband med 

uppdragsbeställningar. 
 

Uppskjutet årsmöte på grund av pandemin 

På grund av covid-19 pandemin kunde vi inte hålla vårt årsmöte som vanligt i mars månad. Mötet sköts 
därför upp till den 15/5 då vi kunde hålla årsmötet utomhus vid dansbanan i Lerviks sommarhage. Under 
tiden fram till dess såg vi att vi skulle få en belastning av vår likviditet. I ett vinterbrev till alla 
medlemmarna där vi informerade om det uppskjutna årsmötet vädjade vi, i väntan på årsmötesbeslut, om 
en förtida inbetalning av årsavgiften på oförändrad nivå. Vi tackar för att så många hörsammade detta 
vilket gjorde det möjligt för oss att klara en hel del arbeten under våren. 
 

Uppdraget från årsmötet 2021 

Årsmötet behandlade ett antal motioner. 
En av motionerna gällde frågan om belysningen på våra vägar. Motionärerna framförde att förrättningen 
från 2001 inte ger vägföreningen mandat att sätta upp mer än enstaka belysningspunkter längs våra vägar. 
Styrelsen lade under året ned mycket arbete på den här frågan, bland annat med hjälp av en av REV’s, 
Riksförbundet Enskilda Vägar, advokater, Lantmäteriverket och Österåkers kommun. Styrelsen framhöll 



med grund i detta att den tolkning av protokollet från lantmäteriförrättningen som styrelsen har gjort är 
korrekt, och att de beslut som fattats på tre föregående årsmöten, och som ligger till grund för den 
investering vi gjort längs Lerviksvägen, är riktiga. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
Det förtjänar att nämnas i sammanhanget att den enkät som gjordes under hösten 2020 och som skickades 
ut till alla medlemmar i januari 2021, gav en tydlig majoritet bland alla medlemmar för en fortsatt 
utbyggnad av den grusade vägsidan inklusive belysning längs våra större och mer trafikerade vägar.  
 
Övriga motioner handlade om:  

 Att lägga upp verksamhetsplanen på hemsidan 
 Att renovera och stänga av Lerviks brygga för godstransporter 
 Att sätta upp Vägskyltar i början av Lerviksvägen 
 Att lägga in guidelines för vägtrummor för tomtinfarter på hemsidan 

De flesta av dessa motioner besvarades positivt och berörs i de löpande punkterna nedan. 
    
I planen för 2021 hade vi redan tidigare beslutat att, liksom för 2020, fokusera arbetet på planerat 
underhållsarbete. Utöver normalt barmarksunderhåll och vinterväghållningen kan följande mer specifika 
åtgärder under året nämnas: 
 
Vägunderhåll och prioriterade åtgärder 

 Våra grusvägar justerades tidigt på vårkanten. Mer grus lades på där det behövdes, potthål lagades 
och vägarna sladdades och saltades. Vi har lärt oss att detta arbete helst skall ske innan vägarna 
hunnit torka upp helt efter vintern, och nu hann vi med det. 
  

 En ny ytbeläggning testades, så kallat ”asfaltsfräs”, på en del av den grusade vägsidan/trottoaren. 
Vi valde Solhagabacken plus en del av Lerviksvägen fram till Hakvägen. Då detta gav oss ett 
överskott av väggrus, justerades också vägsidan fram till Stensnäsvägen med detta. Testet har 
utfallit till belåtenhet. Gångsidan blir kompaktare med detta material, och speciellt i backen ligger 
det kvar bättre, även vid kraftigare regn. Vi kommer att fortsätta med detta material då vi 
förbättrar resten av den grusade vägsidan. 
 

 Den heldragna linjen längs vägsidan samt de upphöjda övergångställena och de sfäriska guppen 
bättringsmålades. En liten sträcka från Breviksvägen till Margretelundsvägen blev av någon 
anledning omålad. Detta åtgärdas våren 2022. 
 

 Lerviks brygga renoverades. Avfendringen för de större båtarna lagades/förbättrades och viss 
kontrastmålning av bryggkanter och pollare gjordes. Räcket vid avlastningsrampen lagades och en 
ny låst bom med godkänt lås för räddningstjänsten sattes upp för att förhindra att godstransporter 
ut i skärgården sker från Lerviks brygga. Dessa skall omdirigeras till Skeppsdal. Skyltar har satts 
upp på båda sidorna av infarten på Lerviksvägen liksom på bryggan ut mot havet som upplyser 
om att Lerviks brygga är avstängd för godstransporter ut till skärgården. 
 

 Tolvmanvägens södra del och en bit av Breviksvägen jämnades ut och belades med så kallad 
JIM/IM-beläggning (Indränkt Makadam), dvs samma beläggning som på Gethagsvägen.  
 

 Förutom sedvanligt vägkantsklipp/slyröjning genomförde vi under hösten en mer omfattande 
insats för att ”klippa fram vägrummet” i hela området. Det behövs en utökad vägkantsröjning 
längs våra vägar både på bredden och höjden för att åstadkomma det ideala vägrummet där målet 
är två meter fritt från vägkanten på vardera sidan om vägen och 4,6 meter fritt i höjd över 
vägen så att även större fordon kan framföras utan att slå i träden. Detta arbete fortsätter nästa år. 



 
 I samband med detta kontaktar vi alla fastighetsägare som har häckar längs vägen och ber er hålla 

dessa inklippta och inom tomten för att nå detta mål, samt att de häckar som står i kritiska hörnor 
och vid utfarter är högst 80 cm höga. Här har ni alla medlemmar/fastighetsägare ett stort ansvar att 
deltaga i arbetet, som också har betydande trafiksäkerhetseffekter. 
 

 Vägdiken och avvattningsbrunnar inventerades och de mest kritiska åtgärdades. Våra diken är till 
för att hålla vägkroppen torr så att den inte utsätts för fukt och frysskador. På många platser har 
dikena växt igen vilket skapar dålig avrinning. 
 

 Många diken har fyllts igen för tomtinfarter utan att Vägföreningen har varit involverade. Hur 
dessa åtgärder har utförts är ibland oklart.  En del diken måste återskapas och många tomtinfarter 
har obefintliga, trasiga eller underdimensionerade dikestrummor. Vi har besiktigat ett antal sådana 
trummor och startat en dialog med berörd fastighetsägare då det åligger dem att omgående åtgärda 
detta. Här kan vägföreningen vara behjälplig i arbetet, men på fastighetsägarens bekostnad.   
 

 Många vägtrummor inom Lerviksområdet med misstänkt dålig genomrinning spolades under 
hösten. I några fall konstaterades problem som kommer att åtgärdas alternativt tas upp med berörd 
fastighetsägare. 
 

 PEAB Asfalt anlitades för att med hjälp av deras så kallade ”snabel-bil” lappa igen ett antal 
kritiska skador, potthål och vägsprickor, på några av våra äldre belagda vägar för att förlänga 
livslängden på dessa. 
 

 Ett par nya stolpar för vår mobila fartradar har satts upp. Att kunna mäta trafikintensiteten och 
hastigheten på våra vägar är en viktig trafiksäkerhetsåtgärd och ett instrument för vår fortsatta 
planering av lämpliga åtgärder, både för ökad trafiksäkerhet och för allmänna underhållsåtgärder.   
 
 

För många av dessa åtgärder, som är av mindre karaktär, oftast bara några få timmar per uppdrag, har 
styrelsen valt att anlita Benny Gustafsson Maskingräv AB, både när det gäller enskilda uppdrag och där 
han varit underleverantör/assistent till en huvudentreprenör. Benny sitter i vägföreningens styrelse som 
vägansvarig sedan årsmötet, men eftersom detta gäller arbete utöver det omfattande arvoderade arbetet 
Benny gör som vägfogde så har styrelsen beslutat att göra så. Några medlemmar har undrat över om detta 
inte är att betrakta som jäv. Styrelsen har kontrollerat med expertis på området att det inte kan anses som 
jäv, då vi dels har ett styrelsebeslut från 2018 som stadfäster hur detta kan/skall göras, dels för att Benny 
Gustafsson givetvis inte har varit delaktig i beslutet att lägga ut uppdraget på honom. Dessa beslut har 
alltid tagits av vägföreningens ordförande.  
 
Benny har fått en marknadsmässig ersättning och vi har tack vare denna effektiva lösning, i ett läge där det 
är svårt att hitta tillgängliga entreprenörer för korta uppdrag, lyckats genomföra fler åtgärder än tidigare, 
till en rimlig kostnad, under ett och samma verksamhetsår. 

 

Löpande underhåll under 2021 

Barmarksunderhåll har skett löpande i huvudsak enligt punkterna ovan. 
  
Vinterunderhållet har under innevarande säsong liksom tidigare skötts av Stofar. Vinterunderhållet har 
genomförts med oförändrad ambitionsnivå avseende snöröjning och halkbekämpning. Halkbekämpning 
sker med en liten saltinblandning som inte innebär någon miljörisk. Vi har en vädjan till vår entreprenör  
att ploga våra grusvägar med försiktighet innan tjälen har satt in, så att inte vägytan ”hamnar i diket”. 



Snön skall vara borta från vägföreningens Prio 1 vägar (de med mest trafik) snarast, vid snöfall nattetid 
senast 07.00 och för övriga vägar senast inom tolv timmar. Vår grusade gångsida från Ekhammarsvägen 
till Margretelundsvägen skall också snöröjas i samma omfattning som vägen. Här får inte snöhögar läggas 
upp vare sig av entreprenören eller av fastighetsägare. En karta över vägföreningens plogordning finns 
upplagd på vår hemsida för den som vill ha mer information. 

 

Information 
Vägföreningens hemsida (www.breviklerviksvagforening.se)  uppdateras med jämna mellanrum med 
aktuell information om vår verksamhet. Där finns information, styrelsens sammansättning och 
kontaktvägar och där finns också möjlighet att skicka mail till styrelsen i ärenden man önskar få 
behandlade/belysta. På hemsidan finns alla väsentliga dokument såsom kallelse till och protokoll från våra 
årsmöten samt stadgarna för verksamheten.  
 
Våra medlemmar har uppmanats anmäla e-postadress, för att vägföreningen snabbare, enklare och mer 
tidsenligt ska kunna kommunicera med medlemmarna. Sedan årsmötet 2017 då föreningens stadgar 
ändrades, kan kallelsen till årsmöten och andra meddelanden sändas ut per e-post till medlemmarna. 
 

Administration 
Vägföreningens ekonomiadministration sköts av Mårtenssons redovisningsbyrå. Styrelsen ansvarar själva 
för att ta fram debiteringslängd och adresslistor för utskick till medlemmarna samt sända ut kallelser till 
och information från årsmöte.  
  

Resultat- och balansräkning 
Årets operativa resultat blev 280 915 kr, vilket är 112 568 kr sämre än budgeterat. En av orsakerna är att 
vinterunderhållet blev väsentligt över budget, 47 000 kr, då vi fick stora snömängder i början av året. Vi 
gjorde av med 127 000 kr mer än budgeterat på barmarksunderhåll och planerade åtgärder bland annat 
genom en mer omfattande slyröjning längs vägarna och en sent påkommen ”snabellagning” av 
vägsprickor och potthål på några av våra belagda vägar.  
 
Resultatet gjorde det möjligt för oss att sätta av de 400 000 kr till vår reservfond som årsmötet beslutade. 
Fonden är därefter 1 020 000 kr, vilket är i paritet med vår plan inför kommande underhåll och   behov av 
ombeläggning av våra mer trafikerade vägar.  
 
Tillsammans med det obundna kapitalet uppgick det egna kapitalet vid årsskiftet 2021/22 till 1 242 206 kr, 
en väsentlig förbättring jämfört med förra årskiftet, men fortfarande behöver vi spara i ladorna för 
framtiden för att klara av de större arbeten vi ser kommande såsom omläggning av de första 200-300 
meterna av Ekhammarsvägen och större delen av Lerviksvägen från Stensnäsvägen. Dessa jobb kommer 
att kosta i storleksordningen 1,5 Mkr. 
 
Brevik-Lervik 2022-03-03 
 
 
 
Michael Karlstén Benny Gustafsson  Gudrun Gustavsson 
 
 
 
Björn Jacobson Mats Josell 



 


