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Torreds Vägforening. Verksamhetsberättelse for 2019
M e d l e m s a n t a l
Den 31 december 2019 hade TVF 224 medlemmar uppdelade på 187 permanentboende, 16 fritidsboende och 21
tomter. Fyra mastägare har avtal med föreningen men ingen rösträtt.

Vägnät
Föreningens vägnät omfattar 8964 meter. Vägarna har mycket skiftande karaktär, från fin, nyanlagd asfalt till den
knappt körbara gångvägen mot Sandsjöbacka. Det senast schablonberäknade värdet av vägnätet är 8 037 763 kr.
F ö r t r o e n d e v a l d a 2 0 1 9

Mandatperioden för styrelse och valberedning är tidsperioden mellan årsstämmorna. En ny styrelse tillträder
omedelbart efter stämman. Verksamhetsåret följer kalenderår, revisorer väljs därför kalenderårsvis och tillträder den

F ö r e å r s s t ä m m a n E f t e r å r s s t ä m m a n

Styrelseledamöter: Thomas Lindquist (ordförande),
Frederic Grahn (vice ordförande och arbetschef),
Ingemar Israelsson (sekreterare), Annika Borgasgård f.
Thalenius (kassör), Lena Olsson (webbmaster).

Styrelseledamöter: Oförändrat.
Samtliga styrelseledamöter ingår i arbetsutskottet.

Suppleanter: Michael Engström, Göran Gaveberg,
Johan Lundin, Christian Matti och Thomas Voeler.

Suppleanter: Michael Engström (avgick pga flytt)
Göran Gaveberg, Johan Lundin, Niclas Stenqvist och
T h o m a s Vo e l e r.

Valberedning: Magnus Eek, sammankallande, Henrik
Åberg.

Valberedning: Magnus Eek, sammankallande, Bodil
Schönberg.

Revisorer: Barbro Bergqvist, Sverker Lovén. Revisorssuppleanter: Thomas Lager, Magnus Holmén.

S a m m a n t r ä d e n

Föreningen hade sin årsstämma 2019-05-23; styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten.

Vägarbeten och underhåll
Vi har som vanligt utfört slaghackning av vägslänter.
Skogslyckevägen och Sävhultsvägen har nödtorftigt lappats (underlaget är så uselt att asfaltering inte håller). Vi
räknar med att den tunga trafiken som belastar vägarna vid VA-saneringen kommer alt totalförstöra ytan och att
entreprenörens återställning ger oss mycket bättre vägar för framtiden.
Första delen av Backebovägen har asfalterats (resten är i bra skick). NCC gjorde ett utmärkt jobb i två steg; I första
överfarten med läggaren fylldes alla hålor och ojämnheter med asfalt. I andra överfarten lade läggaren ett fem cm
jämntjockt lager av asfalt som vältades. Vi har sedan fyllt upp vägkanterna med grus för att stabilisera asfaltskanten.
Vi har även grusat upp kanterna på Torredsvägen förbi Veakärr. Vägen är så smal att man vid möte kan vara
tvungen att köra ut på vägrenen. - Kör sakta - snälla - så ligger gruset kvar.
S t e n t r o l l e t

Mossaledsvägen slutar i en lång backe. I förlängningen ligger en stor myr som efter långvarigt regnande fylls upp
med vatten. Ett skyfall kan då ge höga vattenflöden neråt backen. Befintliga rör (6"betong) klarar inte alls av att ta
hand om flödet utan vattnet forsar utefter vägen. Vi har vid ett par tillfällen de senaste åren fått stora ursköljningar
av vägbanan med återkommande reparationer. -1 samband med VA-arbetet tänker vi förstärka dagvattenledningen
med betydligt grövre plaströr. Då behövs också ett nytt inlopp.
Tomas Zelander bor längst upp i backen där vi behövde bygga inloppet. I samband med ett garagebygge blev det
aktuellt att fixa dagvattenledningen förbi byggplatsen i förtid. Vägföreningen har kommit överens med Tomas att
dela kostnaden så att föreningen står för rör och rördeiar och Tomas för arbetet.
Del har blivit mycket fint. Ett gammalt stentroll där det gamla inloppet låg har frilagts och en infiltrationsyta med
inlagsgaller har skapats. - Ta gärna en promenad och beundra arbetet som visar vad en händig man kan åstadkomma
med sin grävmaskin. Vi har lagt en bild på vår hemsida www.torredsvf.se.

S l u t o r d

Vi i styrelsen vill tacka för förtroendet att få sköta föreningens arbete.
På styrelsens vägnar, Torred 2020-06-26.

Thomas Lindquisl, ordförande TVF Annika Borgasgård f. Thalenius, kassilrTVF


