
Styrelseinformation 

Styrelseprotokollen är inte en offentlig handling och styrelsen i Vägföreningen har valt att inte lägga 

ut protokollen på vår hemsida. I stället kommer styrelsen att sammanfatta beslut och övrig 

information för publicering på hemsidan.  

Däremot får revisorerna protokollen löpande eftersom deras huvuduppgift är att gå igenom 

protokollen, bilda sig en uppfattning om hur förvaltningen skötts, samt att kontrollera att alla viktiga 

beslut har genomförts inom rimlig tid.  

Sammanfattning av styrelseprotokollen för perioden april-september 2013 

Vägunderhåll 

Tre entreprenörer har lämnat in offert för underhåll av våra vägar. Styrelsen har beslutat att Thomas 

Trädgårdh Schakt AB anlitas för större vägunderhåll och KPE.nu mark-trädgård anlitas för klippning av 

väggrenar och liknande. Vägfogdarna ansvariga för kontakt med entreprenörerna. 

Tre entreprenörer har lämnat in offert för upphandling av vinterunderhåll. Styrelsen har beslutat att 

underhållet går till entreprenören Kentas Last och Schakt AB. 

Vid promenadstigen mellan Evlinge och Kopparmora har lagts en spång över diket för att underlätta 

övergången. Ett samarbete mellan föreningarna Kopparmora och Evlinge Vägförening. 

 Styrelsen har beslutat att hos Värmdö kommun ansöka om: 

o Trafikföreskrift 

o Zontavla parkeringsförbud för hela området samt zontavla parkeringsförbud upphör 

o Fyrvägsstop vid busstorget 

o Företrädesskylt vid Evlinge Skolväg, där den ansluter till Evlingevägen (infarten). 

 

 Trädgruppen 

Ett antal trädärenden har bearbetats från 2012 och hittills 2013. Trädgruppen konstaterar behov 

av gallring, främst granar i syfte att gynna tall, lövträd och ek. Skogsstyrelsen kontaktades 2008 

och ett fältbesök på våra grönområden genomfördes utan åtgärd. Trädgruppen kommer att 

återuppta detta arbete och information kommer att ges på hemsidan. 

 

 Stadgar 

På stämman i mars 2013 beslöts om revidering av stadgar för Vägföreningen. Under november 

kommer förslaget och information att sändas ut per brevpost till medlemmarna samt läggas ut 

på hemsidan.   

 

 Stämning 

Vägföreningen har fått en stämningsansökan från medlem ställd till sig via Mark- och 

miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Föreningen har svarat på denna stämningsansökan. 

Stämningsansökan återtogs i oktober och styrelsen har beslutat enigt om att acceptera medlems 

återtagande av klandertalan. Nacka Tingsrätt meddelas om styrelsens beslut. 
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