
Årböle vägsamfällighet

Verksamhetsberättelse 2005

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Olov Hasselberg, ordförande,  1 år kvar
Björn Skeppström, vice ordförande, i tur att avgå
Bo Sundberg, sekreterare, 1 år kvar
Thage Eriksson, ledamot, i tur att avgå
Lena Grundin, kassör, 1 år kvar
Per-Gunnar Wahlgren, suppleant, 1 år kvar
Sven-Ivar Gustavsson, suppleant, i tur att avgå

Vägskötare var Berth Åhrman som tragiskt gick bort i december. Han ombesörjde beställning 
av grusning och plogning ända fram till sin bortgång. Därefter har Björn Skeppström skött 
den arbetsuppgiften. 
Här vidtar nu för styrelsen ett arbete med att rekrytera en ny vägskötare. Detta ter sig inte så 
enkelt då det inte finns så många som har lika goda förutsättningar att sköta denna post som 
Berth hade. De flesta som bor längs vägen arbetar idag borta större delen av veckan och kan 
inte vara lika tillgängliga som Berth och hans företrädare varit.

Vägsamfällighetens årsmöte hölls 2005-03-23 i Vavdsgården med 14 medlemmar närvarande.
Styrelsen har under verksamhetsperioden haft 3 protokollförda möten, 2005-04-26, 
2005-09-13 och 2006-01-24.
Plogningen av vägen har under året kostat 16 000 kr, sandningen 14 000 kr och räntan 
26 000 kr.
Utdebiteringen som följer prisbasbeloppet var i år drygt 39 000 kr.

Under året har vägen fått ny beläggning i enlighet med föregående årsmötesbeslut.
Efter upphandlingsförfarande fick MASAB uppdraget att belägga med ett nytt ytskikt.
Detta arbete gjordes i början på juni.
De delar utav vägen som var mest sönderkörda belades med en särskild 
förstärkningsbeläggning för att om möjligt förhindra framtida skador.
Styrelsen är nöjd med beläggningsarbetet förutom att skarvarna mellan de två 
beläggningstyperna bör utjämnas ytterligare.

Kostnaden för ny ytbeläggning uppgick till 842 000 kr. Från Vägverket erhölls särskilt 
driftbidrag för förstärkningsarbeten med 17 000 kr.
För finansieringen av beläggningen upptogs ett nytt lån om 900 000 kr i handelsbanken.
Kvar att betala på det gamla lånet är 110 000 kr.

Protokoll från vägsamfälligheten finns tillgängliga på Internet via Årböle byalags hemsida 
med adress www.arbole.se.

Styrelsen vill härmed tacka för förtroendet för det gågna året.
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