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Viksbergs Samfällighetsförenings (VSF) Verksamhetsberättelse för år 2010 

 

Styrelsens har under året varit: 

  Ordförande  Solveig Nurmimäki, ordförande   
  Ordinarie ledamöter Roland Avango, sekreterare   
     Lennart Elfving, kassör  
     Johan Grandin, v ordförande  

    Bert Johansson, v sekreterare   

 Styrelsesuppleanter Anna Gellerfelt  

     Lars-Gunnar Grip   

     Monica Hagström 

  Revisorer  Anita Saldén-Enérus 

                                                                  Evert Olsson                                                        

  Revisorssuppleanter Anita Marklund 

     Emma Olsson 

  Valberedning Aud Elfving, sammankallande   

     Anneli Scott 

                                                                   Marina Karlsson 

 

Styrelsen har sammanträtt vid 12 protokollförda möten, samt genomfört en områdesbesiktning till-

sammans med Viksbergs Tomtägareförening VTF. Övriga möten och ärenden som berör VSF men 

huvudsakligen handhas av VTF återfinns i VTFs verksamhetsberättelse bifogad. 

 

Vägar 

Vid VA-anläggningen har våra vägar oftast blivit sönderkörda. Vi har därför en överenskommelse att 

hela vägen i sådana fall asfalteras. Kostnaden för breddning står dock VSF för. Tidigare asfalterade 

vägar beläggs med minst 5 cm tjock asfalt och garantitiden är 5 år från godkännandet av vägen 

Etapp A och B har slutbesiktigats med undantag för Varg- och Älgvägen. En hel del små justeringar 

enligt slutbesiktningsprotokoll skall åtgärdas av NCC. Tidigare grusade stigar beläggs med grus.  

 

Parkering 

Generellt parkeringsförbud gäller i området utom på markerade platser. Detta respekteras inte och 

framkomligheten begränsas. Detta är allvarligt med tanke på utryckningsfordon, som ambulans och 

brandkår. I samband med VA-utbyggnadens färdigställande kommer vi att inventera parkerings-

platserna i enlighet med den skrivelse vi skickade ut med vägenkäten. Styrelsen har undersökt vad det 

skulle innebära att införa bevakning av felaktiga parkeringar i vårt område. En redogörelse ges på 

årsmötet. 

 

Skyltning 

Styrelsen håller på att se över skyltningen i hela området. En del skyltar är föråldrade och ger felaktig 

information.  En genomgång hur vi tänkt oss ges på årsmötet. 

 

Käggebodavägen 

Styrelsen har än en gång försökt att tillsammans med kommunen finna en lösning för Käggebodavägen.  

Styrelsen anser att den bör skötas av kommunen eftersom den är en genomfartsled och inväntar ett 

utlåtande på den senaste förfrågan som skickats till samtliga berörda parter inom kommunen. 

 

Underhåll 

Vid problem på enstaka vägar i övrigt har NCC hjälpt till.  Övrigt underhåll har gjorts vid behov. 

 


