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VÄGFÖRENINGEN
VÖG 2020

VAD HAR HÄNT SE´N SIST?

• Vi får bidrag av Trafikverket med ungefär 
13,700:-/år (35% av beräknad kostnad?). 
Det sjunker tyvärr lite varje år.

• Trafikverket besiktigar med jämna mellanrum 
så vi sköter oss vad gäller standard på 
vägen, mötesplatser, växtlighet mm.

• Trafikverket o framförallt Räddningstjänsten 
påpekar det viktiga att hålla fritt 2 meter vid 
sida av vägen samt 5 meter högt
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MER SE´N SIST……….

• Vi har kompletterat med mer grus i höst på 
körbanan från Kylemarks till slutet på vägen. 
Sträckan från Björholmenvägen till Kylemarks har 
varit uppgrävd av IP-only för att lägga ner fiber. 
Därför har denna sträcka varit specialbevakad för 
att se vad som hände över vintern. Den är numer 
justerad och iordninggjord efter en besiktning.

• Vi saltade också som vanligt nu i vår för att 
slippa det mesta dammet.

MER SE´N SIST……….

• Bra ekonomi i föreningen, men vi behöver bygga 
upp ett kapital för att ha när vi framöver när vi 
behöver gräva våra diken igen.

• Inga stora vinterkostnader i år. 

• Vi har satt upp skylten som visar hur fort vi kör strax 
innan vårt pumphus.
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FRAMÅT?

• Ni som har häckar/växter vid vägkorsning eller 
kurva. Högst 80 cm höjd, 10 meter från 
korsning/kurva.

• När det är läge med personal i närheten tänker vi 
asfaltera infarten en bit från Björholmenvägen så vi 
slipper hålor och trasig vägbana där.

TILL SIST……

• Som vanligt varje år: Kör helst inte mitt i vägen. 
Kör så nära diket ni törs. Då undviker vi att det blir 
”rännor” att köra i och som samlar vatten och på 
sikt bildas en massa hålor som förstör vår väg.

• Var snälla att informera om detta även till dem 
som ev. hyr ert hus och övriga gäster.

Kör inte heller för fort!
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