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Bakgrund. 

På dagordningen för 2016 års årsmöte var punkt 15 ”femårsplan vägar-information” 

Vid den presentationen visades 3 Power Ponts bilder som beskrevs vad som har gjorts. En bild om 

planerna 2016-2017. Vart tog dom andra 4 åren vägen. 

Det sorgliga är att denna presentation har övriga styrelsen ej fått tagit del av före årsmötet. 

Undertecknad var den i styrelsen som 2016-08-11 väckte frågan att var det inte läge att presentara 

en 5-års plan på vad som skall göras med våra vägar. 

Under den senaste tiden har det varit mycket brandkårsutryckningar när något varit i akut kris, och 

måste åtgärdas. 

På årsmötet 2014 presenterades de offerter som undertecknad varit delaktig att få om asfaltering av 

bidragsvägar. Påtalade efter årsmötet att vi skulle gå vidare med detta, som det även går att läsa i 

protokollet för årsmötet. 

Enligt vägansvarig så var det en felskrivning. 

Får en känsla om att det finns en röd tråd i detta om vägarna, kan man skjuta det på framtiden, så 

gör man det. 

I dagsläget är vägarna på många ställen i ett mycket dåligt skick och det behövs rätt omfattande 

upprustningar. Det är här man måste arbeta fram en plan som man arbetar efter. Och även ha med 

ekonomisk uppfattning om vad varje delmoment kostar, vad som skall göras och i vilken 

prioritetsordning det handlar om inom dom 5 åren. 

 

Ekonomin. 

För rätt många år sedan så infördes ”Förbättringsfonden” som skulle användas till att förbättra 

standarden på våra vägar. Ett mycket bra beslut, men nu börjar vägarna vara i sådant dåligt skick 

delvis, så det är tid att börja förbättra dom. 

I skrivande stund finns det 666.627:34 på förbättringsfondens konto och 2016-års avgifter gör att den 

kommer att öka med 98.910:- och blir sammanlagt 765.533:34. 

Anser att det är hög tid att upprätta en plan på 5 år vad som behöver göras och till vilka kostnader. 

 

Organisation. 

Detta är ett arbete som hela styrelsen skall vara aktiv i och inte som de sista åren endast vägansvarig 

som säger till styrelsemedlemmar ”så länge det är jag som är vägansvarig så skall du skita i det” Man 

har liksom inte fattat då att vägsamfälligheten består av en styrelse på 7 stycken inklusive ordförande 

och alla är lika ansvariga. 

Det skall väl inte vara som tidigare, vägansvarig kör sitt race och resten av styrelen har ej vetskap om 

vad som sker, men är ytterst lika ansvariga som vägansvarig. 

 

Muskö 2016-08-12 

Bill Lundgren    


