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Torreds Vägförening. Verksamhetsberättelse för 2020
Medlemsantal

Den31 december 2020 hadeTVF225 medlemmar uppdelade på 194 permanentboende, IO fritidsboende och 21
tomter. Fyra maslägare 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. Del senast schablonberäknade värdet av vägnätet är 8 037 763 kr. Under VA etapp 2 och 3 har det tillkommit 2007 meter tillfälliga men välbyggda arbetsvägar.
Fötlroendevalda 2020

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

Efter årsstämman

Styrelseledamöter: Thomas Lindquist (ordförande).
Frederic Grahn (vice ordförande och arbetscheO,

Styrelseledamöter: Oförändrat.

Samtliga styrelseledamöter ingår i arbetsutskottet.

Ingemar !.sraelsson (sekreterare), Annika Borgasgård f.
Thalenius (kassör), Lena Olsson (webbmasler).

Suppleanter: Michael Engström (avgick pga flytt)
Göran Gaveberg, Johan Lundin, Niclas Stenqvist och

Suppleanter: Göran Gaveberg, Johan Lundin, Henrik
Schylström, Niclas Stenqvist och Thomas Voeler.

T h o m a s Vo e l c r.

Valberedning: Magnus Eek, sammankallande, Bodil

Valberedning: Magnus Eek, sammankallande, Bodil

Schönberg

Schönberg.

Revisorer: Anna Eek, Magnus Holmen. Revisorssuppleanter: Barbro Bergquist, Thomas Lager.
Sammanträden

Föreningen hade sin årsstämma 2020-07-09; styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten. Dessa har skett
fysiskt utomhus när vädret tillåtit annars på distans på sätt som blivit vanligt denna konstiga tid.
Vägarbeten och underhåll
Vi har som vanligt utfört slaghackning av vägslänter.

Skogslyckevägen och Sävhullsvägen har lappats ihop av VA-entreprenören Jord och Berg Entreprenad AB för att
klara arbetsmaskiner och tunga grustransporter.

VA etapp 2 och 3.
VA-saneringen inom etapp 2 och 3 är nu igång genom entreprenören Jord och Berg Entreprenad AB. Den startade i
februari med trädfällning Inför bygget av tillfälliga vägar. Dessa är ett resultat av styrelsens tidigare återkoppling pä
hur etapp 1 hade fungerat med tillgängligheten för fastighetsägare samt räddningstjänst. Vi känner ju vårt område
och tillsammans med kommun och entreprenör kunde vi hitta smarta sträckningar.

Vägarna ger entreprenören möjlighet att komma ät att schakta i våra vägar utan alt hindra trafiken till enskilda
fasligheter. Vi har noterat att vi haft få om ens några klagomål från våra medlemmar på framkomligheten den här
gången. Ledamöter från vägförcningens styrelse deltar i delar av byggmötcna. Del uppstår alllid problem i ett så här
stort arbete men del finns en god vilja från alla parter alt snabbt lösa de.ssa.
Den egentliga entreprenaden började pä ängarna nere vid Skogslyckevägen, sommaren gav ideala förutsättningar att
schakta i leran nära Veän för en pumpstaiion. Man har sedan fortsatt på Mossaledsvägen. Här har man fått spränga
en hel del men genom att kommunen provborrat som del i projekteringen blev det nog inga överraskningar den här
gången.
Slutord

Vi i styrelsen vill tacka för förtroendet att få sköta föreningens arbete.
Pä styrelsens vägnar, Torred 2021-06-01.
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Thomas Lindquist, ordförande WF

federic Grahn, vice ordförande

