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Ett år går fort!  
 
Det känns onekligen som just detta år har gått väldigt fort och jag tror att vi alla är lite skakade och 
ställda av den pandemi som drabbade oss i våras. För arbetet i vägföreningen så har det bland annat 
inneburit styrelsemöten på distans och även en dialog med kommunen på distans. Det har gått bra 
men känns lite ovant samtidigt som vi kan konstatera att vi inte hunnit med allt vi hade föresats att 
göra, mer om detta finns att läsa i årsbokslutet men summa summarum känns det som ett ok år ur 
förvaltningssynpunkt. Vi har i alla fall hunnit med 10st styrelsemöten, vår årliga städdag samt den 
övriga årliga förvaltningen av våra vägar och grönområden. 
 
Vi har under året använt en så kallade snabelbil för att täta sprickor och skador i asfalten, detta är en 
process för att minska risken för frostskador under vintern. Entreprenören använde ganska mycket 
grus för denna process varför vi i år tog beslutet att sandsopa efter utfört lagning. Som även framgår 
i årsbokslutet så hade vi planerat en större omläggning av en avsmalning, målning av linjer och byte 
av ett par dagvattenbrunnar som inte blev av men som vi hoppas blir av i höst istället.  
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Parkeringssituationen i området är ett återkommande problem och något som vi får in en hel del 
åsikter om. Parkering på gatan är tillåten men vi ser att det blir fler och fler bilar samt att en del 
grundläggande parkeringsvett inte följs, bla. parkering före eller i en korsning, parkering på bägge 
sidor på smala vägpartier etc. Vi kommer att informera separat om detta i ett utskick som kommer 
under hösten men att vi behöver göra något för att få ordning på situationen är dessvärre klart. Vi 
har även haft en riktad insats mot en typ av ”infartsparkering” som förekom vid vägskälet där vi 
informerade om att detta inte är tillåtet. 
 
Snöröjningen har under året utförts av VMS och vi planerar att anlita dem även för kommande år. 
Det inkommer alltid mycket synpunkter på snöröjningen men vi tycker generellt att det fungerar 
mycket bra med VMS varför vi väljer att fortsätta arbetet med dom. Alla eventuella skador som har 
uppkommit under snöröjningen ska tas direkt med entreprenören gärna så snart som möjligt vid 
påträffande.  
 
I våra försök till att hålla ner hastigheterna så har vi nu fyra stycken hastighetsdisplayer samt ett antal 
Z-sniglar (väggupp) som vi ser gör skillnad men likt parkeringssituationen så måste vi titta på vidare 
åtgärder då alla inte respekterar vår hastighetsgräns på 30km/tim. 
 
Värmdö kommun som tidigare har klippt de två större ängarna på bägge sidor om förskolan 
dalstugan meddelade under året att de kommer sluta att göra detta varför vi numera även klipper 
dessa ytor med vår egen åkgräsklippare. Vi ser gladeligen att det riktade utskick om att hjälpa till med 
klippning och skötsel utanför var och ens egen tomt gett resultat, det fejas och fixas på många håll, 
det tackar vi för. 
 
Vi vill även i år påminna om att trädfällning på vägföreningens förvaltningsområden endast får ske 
efter skriftligt godkännande av styrelsen. Otillåten fällning kan komma att polisanmälas. Vår riktlinje 
för trädfällning är att det utförs och bekostas av ”medlemmen”. Vägföreningen ombesörjer och 
bekostar endast gallring enligt fastställd plan och fällning av riskträd. Se riktlinjer på hemsidan. 
 
Årets städdag genomfördes i lämplig väderlek och med stor uppslutning. Vi tackar alla deltagare för 
att ni hjälper till att hålla fint i vårt område. 
 
Årsstämman kommer i år att hållas den 30:e september i Hemmesta Bygdegård. Kommunen tillåter 
inte mötesaktiviteter i skolans lokaler under rådande pandemi varför vi valt Bygdegården. Vi kommer 
anpassa lokalen och flödet in i lokalen för att följa FHM rekommendationer. 
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