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Här kommer en redovisning från styrelsen av vad som hänt hittills under 2019. En del av det av det 
som fanns i planen har genomförts men inte allt. Några saker har genomförts som inte fanns i 
planerna. Prognosen visar att vi kan komma att dra något över budget för detta år. Ekonomin är 
dock fortsatt stark. För att stärka föreningen behöver vi fler medlemmar som vill vara med i 
Styrelsen och fler deltagare i skogsvårdsgruppen. Du som är intresserad ombeds sända ett mejl till  
vvf@varmdovik.se 
Fiskarstugan har räddats kvar via en nystartad förening som lovat vårda densamma. Väldigt kul 
tycker styrelsen. Dagvattenledningen vid Korsmovägen är nu till slut åtgärdad. Vid Ålbadet finns det 
planer på en ny brygga till 2020. Längs vägarna kommer vi under slutet av året att genomföra en mer 
omfattande siktröjning. Då vår tidigare hemsida ”gått ur tiden” vi har nu tekniskt sett en ny hemsida 
och ett färskt supportavtal. Styrelsen jobbar på att förändra rutinerna så att det kommer ut 
information kontinuerligt.  
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 Vägar 
Inga större åtgärder har genomförts. För att få ner farterna på våra vägar så kommer vi att anlägga 
ytterligare 3st fasta farthinder. I framtiden tittar styrelsen nu på att anskaffa tillfälliga farthinder för att 
brukas under sommarhalvåret, som ett komplement till de fasta farthindren. Asfaltering av infarten vid 
Rödingstigen har skjutits upp tills vidare då behovet bedömts som litet. Belysningspunkterna byttes till 
LED-belysning förra året. Vi har dock behövt komplettera en del och åtgärda felaktiga reläer. 
 
Den höga farten på våra vägar blir ett allt större problem vilket innebär att vi tittar på möjligheten att 
komplettera med tillfälliga farthinder. För att få bort parkering från de platser som vi behöver för att 
förvalta vägen har vi nu börjat sätta upp förbudsskyltar. I förlängningen kan vi komma att vidta 
åtgärder mot de bilar som inte respekterar regler och skyltar. Det är förbjudet att parkera på vägen 
och utmed vägen intill vägkanten. Parkering ska alltid ske på egen tomt eller på anlagd infart. Detta 
är en säkerhetsfråga och dessutom viktigt för att vi ska kunna genomföra ett bra vinterunderhåll.  

 Dagvatten, diken och infarter 
 Alla infarter till respektive fastighet skall ha vägtrumma. Styrelsen påminner om att alla ansvarar för sin 
 infart /utfartstrumma så att full funktion upprätthålls. Vidare är vi tacksamma om varje fastighetsägare 
 håller sitt dike fritt från skräp och annat som hindrar dagvattnet.  

Dagvattenledningen vid Korsmovägen har nu reparerats. Reparationen vid Grävlingsstigen avvaktar vi 
med då den inte bedömts som nödvändig av experterna. I övrigt kommer spolning av 
dagvattenledningar att ske vid behov. Den som vill ändra/bredda eller bygga ny infart/utfart ska 
kontakta styrelsen.  

 Lekparker, gräsytor och bad 
Lekparkerna har kontrollerats och mindre reparationer har genomförts. Vissa hotande träd har tagits 
ned. Gräsytorna har klippts. Bryggan vid Ålbadet behöver reparation. Vi tittar nu på att eventuellt köpa 
en ny brygga till sommaren 2020. Ingen vassröjning har utförts detta år. 



 
 
 

 Skogen, trädfällning och siktröjning 
Planeringen för skogen fick i år läggas åt sidan. Stormen i vintras har fört med sig mycket arbete och 
efterarbetet av detta pågår fortfarande. Först 2020 kommer vi att gå vidare med gallring av något mer 
område. Därutöver kommer det att genomföras slyröjning och röjning av låg vegetation på de områden 
som gallrats tidigare.  Generellt anser man att nu vara ikapp med den nuvarande skogsvårdplanen 
avseende åtgärder inom VVF:s områden. Beslut om att köpa ny skogsvårdsplan kommer att ställas till 
årsmötet 2020. För vår del i ett sådant arbete kommer Skogsvårdsgruppen att vara föreningens kontakt.  
Styrelsen önskar utöka Skogsvårdsgruppen.  
Den som är intresserad att delta i skogsvårdsgruppen ska kontakta styrelsen så snart som möjligt via 
mejl eller post. 
Träd på föreningens mark som utgör fara för väg eller fastighet tas ner av föreningen. Det är förbjudet att 
ta ner träd på föreningens mark utan föreningens medgivande.  

 
 
 

 Midsommarfirande 
           Trots att vi till detta år, inte i tid engagerat någon att hålla midsommarfirandet på ängen vid båtklubben, 
 så genomfördes ett välbesökt firande även i år. 
 Detta har vi att tacka en engagerad medlem för som i sista stund klev in och ordnade med 
 midsommarfirandet. Det tackar extra för.   

 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 

 Viktigt att tänka på  
1. Håll hastigheten nere, det finns många barn i vårt område. Max 30 km/tim är tillåtet. 

Många kör mycket för fort. Tillbud har redan förekommit!! 
2. Parkera inte på vägen! All parkering ska ske på egen tomt eller på egen infart/utfart. 

Övrig mark längs vägarna är vägföreningens intill 4,5 meter från vägkanten.  
3. Se till att brevlådan/fastigheten är märkt. Nummer på brevlådan är ett krav. 
4. Försäljning av fastighet ska meddelas vägföreningen via mejl eller post. Ägare 1:a april 

är betalningsansvarig för hela vägavgiften. Ny ägare ska anges. 
5. Vi säkerställer alla uppgifter vi lagrar I enlighet med GDPR och kommer att lägga ut mer 

information om detta på hemsidan inom kort. 
6. Motioner ska vara vägföreningen tillhanda senast 31/12 2019. 

 
 

 Övrig information 
Vägföreningens hemsida http://vvf.varmdovik.se 
Båtklubben i området har hemsida https://www.varmdoviksbatklubb.se 
Tennisklubben i området har hemsida http://varmdovikstennisklubb.blogspot.se 
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