
Minnesanteckningar från styrelsemöte Vägföreningen, 2020-10-04  
 
Närvarande: 
Tobias Ehn  
Anders Lissaker 
Göran Öberg  
Katarina Mogren 
Niklas Pettersson 
Mikael Björsell 
 
Frånvarande: 
Dan Hovskär 
Lars Beskow  
 
Föregående möte: 

 Samarbetsformer för kommande mandatperioden 
o Protokoll och revisionsberättelse har skickats till Lars Joelsson för publiceras 

på Kämpersviks hemsida 
o Adress till Vägföreningen ändrad till Kämperödsvägen 18  
o Underskrivet Årsmötesprotokoll skickat till Lars Beskow för ändring av adress, 

styrelsens sammansättning samt stadgar för Vägföreningen skickas in av Lars 
o Är försäkring kollad av Lars? 

 Relationen till SITAB 
o Avtalets giltighet och regler för uppsägning har gåts igenom. Inget tillägg 

behöver skrivas.  
o Ursäkt framförd 

 Förslag till en ev bom i backen ner mot Skredforsvägen utreds av Niklas  
o Niklas har varit i kontakt med kommunen m.fl. 
o Gränsen mellan Vägföreningens ansvar och Kommunens går ovanför Liljas 

tomt. 
o Tveksamt om vi har rätt att sätta upp en bom. Niklas utreder vidare. 

Nya punkter: 

 Skriftlig redovisning från Lars: 
o Det finns inte så mycket nytt att säga om ekonomin. Kassan är god och det har bara 

varit någon enstaka utbetalning sedan i somras. 

 Väg genomgång 26/9 Heljeröd-Kämperöd  

Den 26/9 gjorde Kenneth Larsson, Anders Lissåker och Tobias Ehn från vägföreningen 
tillsammans med Peter Samzelius och Christer Magnusson (SITAB) en översyn av vägnätet i 
området som omfattas av vägföreningen Heljeröd-Kämperöd. 
Vi konkluderade att följande kommer åtgärdas av SITAB efter det VA-arbete som pågått i 
området: 

 
Gällande samtliga av de vägar som grävts upp: 

 Brunnar kommer att sänkas och täckas över. En karta över brunnarnas placering kommer att 
delas av SITAB med vägföreningen för att underlätta framtida vägunderhåll 



Johns Väg: 

 Hela Johns väg justeras och ett lager med grus sprids 

 Längst ned vid "Jonas" - Diket kommer att grävas upp vid vändzonen för att ersätta den 
nuvarande dräneringsslangen som leder vattnet under vändzon2. Diket kommer att om möjligt 
ligga så långt norrut i vändzonen som möjligt så att så mycket av vändzonen som möjligt kan 
bibehållas. Orsaken till ovanstående är att dräneringsslangen är underdimensionerad givet de 
vattenmängder som kommer vid nederbörd och således blir det översvämningar. 

 Arbetsvägen mot gården Kämperöd (längs ned på Johns väg) tas bort 

 Röret vid bergsklacken beläget vid "Louise G" 's sommarstuga grävs upp och ersätts med ett 
öppet dike (orsak - översvämningar) 

 Vid Johns väg 10 dikas det upp till befintlig brunn 

 Vid Johns väg (blå huset-området) tiltas vägen mot det existerande diket i samband med 
justering/grusspridningen 

 
Allans väg: 

 Justeras av SITAB 

Skredfors: 

 Avsnittet (på vägföreningens väg) närmast backen till Skredfors, grusas med ett finare material. 

 
Kämperödsvägen: 

 Stora delar av Kämperödsvägen samt delar av övriga vägnätet har fått spår i vägen som ställer 
till det vid nederbörd (då regnet ytterligare förvärrar skadorna). SITAB hänvisar i första hand till 
normalt slitage, men är öppna för dialog kring detta. Anders och Tobias kommer att ta upp 
frågan på nästa styrelsemöte för att utröna vägföreningens inställning.  

Beslutades, i enlighet med interims beslut att Vägföreningen tar kostnaden för 
material till en förstärkt avvattning från kärret mellan Kämperöd och Heljeröd i 
samband med VA grävningar på Häljeröd. Anledningen är att hindra 
översvämningar av/stående vatten på Ankers väg. Kostnad max 50 kSEK 

Uppdrogs åt Tobias och Anders att diskutera med Peter Z vad som behöver göras 
med vägarna och försöka få till en bra deal då vägarnas beskaffenhet är ett resultat 
av eftersatt underhåll under VA arbetet och skälva VA arbetet. 

 Underhållsplan 
o Niklas har tagit fram ett embryo till underhållsplan 
o Niklas inhämtar mer kunskap och kostnadsnivåer på respektive åtgärd. 
o Bjud in Kenneth till ett möte där vi försöker sammanfatta vilka åtgärder som 

behövs, hur ofta etc. 
 Beslutades att styrelsen kommer att fatta beslut om eventuella konsekvenser av att 

förre ordförande inte fick ansvarsfrihet vid årsmötet 2020 i god tid innan årsmötet 
2021. 

Övrigt: 



o Uppdrog åt Mikael att be Häljeröds Stugförening att dokumentera befintliga, 
gamla, vattensystemet. 

Nästa styrelsemöte bestämdes till 28 november kl 10.00, Kämperödsvägen 18 


