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Så var det återigen dags att titta i backspegeln och summera ännu ett år. Vi har hunnit med 12st 
protokollförda möten och många timmar har lagts ner på föreningsarbete från alla i styrelsen. Många 
nya ärenden har tillkommit och avslutats under året och några har blivit mer långdragna än andra.  
Vi har fortfarande ett par större surdegar från föregående år som vi kämpar med. Fiberdragningarna 
och slitageersättningen har varit nära att avslutas flera gånger men ingen av dem är ännu avklarade.  
 
Fiberdragningarna släpar med den återstående slutbesiktningen som vi inte godkänner. Skanova är 
dock angelägna att göra avslut på detta. Innan sommaren genomfördes ännu en besiktning och vi 
känner oss relativt förtrogna med att komma överens med Skanova om vad som behöver göras för 
att vi ska godkänna deras arbete. Vi är överens om den ersättning som ska utgå för arbetet men vissa 
besiktningspunkter som har blivit åtgärdade anser vi inte är korrekt utförda.  
 
Även slitageersättningen från den senaste avverkningen i storskogen drar ut på tiden då det i 
grunden handlar om att det aldrig funnits någon överenskommelse om hur detta ska hanteras. Vi vill 
reda ut det till grunden och har ett nära förestående möte på gång med ägarna till skogen. 
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Vi får även summera årets snöröjning som väl genomförd av vår nye entreprenör. Det var första året 
med vår nya vinterunderhållsplan och det känns som om det för i år var en bra nivå på plogning och 
sandning. Nu får vi bara vänta och se hur den fungerar ett år med mer snö.  
Samma entreprenör kommer fortsätta även under nästa år då vi fick mycket positiv feedback samt 
att vi själva tyckte att samarbetet fungerade bra.  
 
Under året har styrelsen arbetat med att byta föreningens organisationsnummer. Tidigare har det 
framkommit att föreningen har två organisationsnummer, ett som använts sedan föreningen 
bildades som en vägförening (814000-2653), och ett som tilldelats av Lantmäteriet. Enligt lagen 
(1997:620) blev vår vägförening en samfällighetsförening, varför nya stadgar togs fram. I samband 
med att de registrerades på Lantmäteriet tilldelades föreningen ett nytt organisationsnummer 
(717903-8000) som är det nummer som skall användas. Av någon anledning rapporterades detta 
nummer dock inte till Skatteverket, vilket gjorde att vårt gamla nummer fortsatte att gälla. Det är 
givetvis inte bra att ha 2 organisationsnummer och därför har styrelsen arbetat för att utreda hur vi 
på bästa sätt ska gå över till att använda det riktiga numret och stänga det gamla så fort som möjligt, 
utan att skapa problem med befintliga avtal. I skrivande stund har Skatteverket fått det nya numret 
och knutit det till vår förening. Det återstår därför att meddela alla avtalspartners och andra berörda 
det nya organisationsnumret, vid behov skriva nya avtal och sedan att stänga det gamla numret. 
Detta kommer att vara en prioriterad fråga under det kommande verksamhetsåret. 
 
Ett annat stort ärende som har behandlats under året gäller de tre delprojekt Värmdö kommun 
arbetar med gällande förbättringar/reparationer av dagvattenanläggningen i området.  
Första delen gäller det avslutade uppdraget med relining av dagvattenledningen från Hemmesta 
dalväg/Hallonvägen under Dalstugan fram till utloppet vid Hemmesta vägskäl. Detta arbete behövde 
definitivt göras då det på flertalet ställen mer eller mindre var stopp och orsakade de 
översvämningar som uppkommit kring Backvägen. Efter ett par missade upptag i den utförda 
reliningen, vilket fortfarande ställde till det vid ihållande regn, tror man sig nu vara klar med det 
arbetet.  
Del två gäller en fördröjningsanläggning som ska anläggas vid inloppet från diket vid Hemmesta 
Dalväg. Fördröjningsanläggningen ska hjälpa till att minska trycket på dagvattenledningen vid stor 
nederbörd.  
Del tre gäller ny dagvattenledning i Mellanvägen och detta kommer innebära en hel del störande 
arbete men vi kommer tillsammans med kommunen samarbeta nära entreprenören för att se till att 
det blir så smärtfritt som möjligt. Vi har i samband med detta skrivit på tre avtal med kommunen som 
bl.a. reglerar marken där dagvattenledningen mynnar ut och kring fördröjningsanläggningen samt att 
vi har givit dem rätt att utföra arbeten i området. Vi har även i skrivande stund diskussioner om ännu 
ett avtal som avser ledningsrätt till VA-ledningar i övriga delar av området. 
 
Vi som vägförening ansvarar för att dagvattenbrunnarna hålls rena och inte skräpar ner de stora 
dagvattenledningarna. För att sätta denna rutin har vi under året inventerat alla brunnar i området 
och sugit rent dem. Denna rutin ska in i vår periodiska underhållsplan tillsammans med liknande 
rutiner som det är av stor vikt att vi inte tappar bort mellan åren vilket det tyvärr tidigare har gjorts. 
 
I föreningens område finns två större markägare mellan vilka det aldrig funnits någon 
överenskommelse om hur vi reglerar skötsel av skog. Kommunen, som är en av markägarna, har vi 
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under året haft ett flertal diskussioner med och vi har nu kommit överens. Detta kommer 
sammanställas i grönområdeplanen. Kvar är att få till något liknande med den andra markägaren.  
 
Många av våra medlemmar har skickat in önskemål om träd de önskar ta ner och större partier skog 
som bör gallras. Vi kommer sammanställa alla önskemål och återkomma till var och en med ett 
beslut nu när vi har det formella ansvaret på plats.  
Detta är en del av den större grönområdesplanen som vi hade uppe på förra årsstämman. I och med 
överenskommelsen med kommunen har vi mer belägg och kan stå bakom våra beslut.  
Kvar är att sätta en plan för sly och gräsklippning. Här har vi idag stor hjälp av många medlemmar 
som klipper/röjer mindre områden vilket vi hoppas fortsätter även om vi i vissa områden kommer 
köpa in tjänsten. Det absolut bästa för oss som förening är om vi kan sköta så mycket som möjligt 
tillsammans, d.v.s. med frivilliga medel.  
 
Ett återkommande ämne som berör många är hastigheterna i området. Under 2015 gjordes en 
hastighetsanalys och det fattades några initiala beslut om hastighetsdämpande åtgärder. Bl.a. 
beslutades att ommålning av linjerna skulle ske samt förtydligade med 30 markering i gatan. Två 
stycken Z-sniglar (gupp) köptes in och placerades ut på prov i området. Dessa har flyttats runt för att 
påkalla vårt beteende kring att något är annorlunda och påminda om att sänka farten. Två till Z-
sniglar är införskaffade och utplacerade. Inom kort kommer även två stycken hastighetsdisplayer 
(”du kör för fort”- skylt) placeras ut. 
 
En stor framtida kostnad som vi äntligen börjat fondera för enligt beslut på förra stämman är 
vägunderhållet/omläggningar. Vi är inte i mål med en femårsplan ännu men har efter en förfrågan till 
tre entreprenörer börjat med omläggningen som skedde utanför Backvägen precis innan sommaren. 
Preliminärt ser vi omläggning av våra avsmalningar som nästa stora arbete. 
 
Belysningsanläggningen är fortfarande i bra skick och vi har endast behövt reparera ett fåtal 
armaturer. På lång sikt är Led-armaturer förestående och vi kommer börja prova olika lösningar 
framöver men inga stora investeringar är planerade. 
 
Vad gäller lekparkerna så är det bra skick på alla detaljer och endast enklare underhåll har behövts 
under året. Vi har blivit tvungna att ta bort en av gungorna i bägge parkerna då de står för nära 
staketet. Detta är en gammal punkt som vi inte har kommit överens med uppföraren av parkerna 
vem som ska ta ansvar för och tills vidare tar vi det säkra före det osäkra och plockar bort gungorna. 
 
Vi har fortsatt bevaka ärendet kring förbifart Hemmesta och deltagit på de åtgärdsvalsstudier som 
kommunen hållit.  
 
Överlag kan jag känna mig stolt över det arbete vi alla i styrelsen tillsammans med våra suppleanter, 
revisorer och medlemmar utför för allas vårt bästa. Tack! 
 
/Tommy Ahlsved, ordförande. 
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