
GRIMSTA VÄGSAMFÄLLIGHET     2018-05-28 
SORUNDA 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Grimsta Vägsamfällighet får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret  
2017-05-01 - 2018-04-30. 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Ordförande Lars Åke vald  2016-2018 
Vice ordförande Christel Bäckström  2017-2019 
Kassör Mats Löfgren  2017-2019 
Sekreterare Johanna Henriksson  2017-2019 
Ledamot Olle Bäckström  2017-2019 
Ledamot Johnny Moberg  2016-2018 
Ledamot Ulf Ekberg  2016-2018 
Suppleant Heléne Nordling Lunden  2017-2018 
Suppleant Ylva Eriksson  2017-2018 
 
Revisorer har varit Ann-Christin Zander Holwaster och Melker Ödebrink. 
 

Valberedning har varit Ann-Christin Zander Holwaster (sammankallande) och Hans-Åke Sjöqvist. 
 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 16 juni i Rangsta Båtklubbs klubbhus.  
Före mötet serverades kaffe / te med dopp. 
Under året har förutom ordinarie föreningsstämman, hållits 9 protokollförda styrelsemöten. 

 
VERKSAMHET 

Allt arbete med vägarna följer drift- och underhållsplanen. 
 

Den belagda delen av vägnätets bristningar har lagats med snabelbil samt att utvalda delar har belagts med ny 
ytbeläggning. 
Grusvägarna har fått nytt grus samt saltats för dammbindning,  buskröjning för att förbättra sikten. 
 
Utbildningsdag med tidigare medlemmar i styrelsen. 
Vägsyn med styrelsen och boende längs vägarna. 
 
Ny hemsida, gå gärna in och titta. www.grimstavag.se. 
 
 

Utrustningen för hastighetsregistrering och trafikräkning har varit placerad vid valda platser enligt plan. 
 

Vinterväghållningen har utförts av samma entreprenör som förra året, Larsson & Söner.  
 

Arbetet med dokumentet som genomgripande beskriver vilken standard det ska vara på vägnätet uppdateras 
kontinuerligt. 
 
 

Styrelsen har utfört 70-80 timmars arbete utanför ordinarie styrelsearbete utan extra ersättning. 
 
 

Anmäla din e-postadress till GVS, så erhåller du kontinuerligt uppdaterad information om vägarbeten. Du 
anmäler dig enklast via en länk på hemsidan.  
 
Information gällande personuppgiftsbehandling - GDPR 
Vägföreningen har ett upprättat medlemsregister, det för att kunna fakturera och informera medlemmarna. 
Mer info kommer. 
 
Extra tack till dem som kör försiktigt på våra vägar och följer föreningens beslut och uppmaningar! 
 

 
Sorunda den 26 maj 2018 
 
 
Lars-Åke Ferm Mats Löfgren  Johanna Henriksson 
 
 
Christel Bäckström Olof Bäckström  Johnny Moberg 
 
 
Ulf Ekberg 


