Marbovikens vägförening
Verksamhetsberättelse 2015 – 2016
Förvaltningsberättelse
Förord
Marbovikens vägförening org nr 717905-7620, är en samfällighetsförening med uppgift att
svara för drift och underhåll av föreningens gemensamhetsanläggning, vägnätet inom
anläggnings-samfälligheterna Lågarö-Örn och Maren i Norrtälje kommun.
Föreningen ägs av dess 162 medlemmar. Dessa är samtliga fastighetsägare med utfart till
föreningens vägnät. Fördelningen av ägandet är en del per ansluten fastighet. Denna
fördelning fastställdes vid förrättning, utförd 1973-10-29 av Norrtälje Lantmäteridistrikt.
Ändring av andelstal kan endast göras vid ny förrättning. Hur fördelning av föreningens
kostnader ska gå till finns angivet i Anläggningslagens §15.
Verksamheten
Föreningens intäkter under budgetåret blev:
Medlemsintäkter kr 354500:Vägbidrag
kr 15038:Ränteintäkter
kr 3615:Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 3 protokollförda sammanträden samt ett antal
möten, e-post och telefonkontakter gällande enskilda frågor.
Föreningens årsmöte hölls 2015-09-06 i Lågarö-Örns traktorgarage med 10 medlemmar
närvarande.
Under vintern, har sammanlagt 42 timmar gått åt till att röja snö, 18 ton saltblandad
sandningssand och krossgrus har spritts på vägarna.
Sommarunderhåll har bestått av 10 timmar klippning av kantgräs samt 8 timmar sopning av
grus.
Reparation av hål i vägarna med krossgrus har gjorts under våren. Sandupptagning från
Örenvägen och Marens byväg samt snabblagning av potthål har genomförts. Överskottet av
sandningsgruset har lagts på vändplanen och används för potthålslagning av våra
grusvägar.
Dikesrenar på Örenvägen och Marens byväg slogs i början av Juli 2015
Y1 beläggningen som gjordes på den belagda delen av Marens byväg (6 275 kvm) i Juni
2015 har hållit bra och kompletterades med en förstärkning i hjulspåren av Örenvägens
förlängning till parkering och vändplan.
Styrelsen vill tacka alla medhjälpare som under verksamhetsåret gjort värdefulla insatser för
att vi ska få ett vägnät med hög standard och bra säkerhet.
Norrtälje 2016-08-15
Styrelsen för Marbovikens vägförening.
Mikael Lindroth

Per Hansson

Carina Sahlin

Sara Wranning

Ulf Forsberg

Styrelsen har för tiden 2015-07-01 till 2016-06-30 varit:
Ordinarie ledamöter
Mikael Lindroth
Ordförande
Per Hansson
Vice ordförande
Carina Sahlin Kassör
2014-2016
Sara Wranning
Sekreterare
Ulf Forsberg
Ledamot
Suppleanter
Johan Wranning
Vakant
Revisorer
Tommy Håkansson
Hans Hedlund

2015-2017
2015-2017
2015-2017
2014-2016

2015-2017

2015-2016
2015-2016

Revisorsuppleant
Lotta Wranning

2015-2016

Valberedning
Ronny Wranning
Lars Brodin

2015-2016
2015-2016

