Öhns vägsamfällighet (org. nr. 652950-5049)

Umeå

2021-02-17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR FÖRVALTNINGSÅRET 2020
1
1.1

ORGANISATION
STYRELSE

Styrelsen har under förvaltningsåret 2020 bestått av:
Ordförande

Helena Norberg

Ledamot, Kassör

Johan Hallberg

Ledamot, Sekreterare

Emma Jakobsson

Ledamot

Pär Rhenberg

Suppleant

Per Linghult

Suppleant

Ingabritt Thorneus

1.2

REVISORER

Revisorer under förvaltningsåret 2020 har varit:
Revisor

Åke Gustafsson

Revisorssuppleant

Peter Bernhardsson

1.3

VALBEREDNING

Valberedningen under förvaltningsåret har varit:
Helena Oscarsson och Hans Carlberg

Sida 1 av 3

Öhns vägsamfällighet (org. nr. 652950-5049)

2

Umeå

2021-02-17

MÖTEN

2.1

FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hölls den 25 mars 2020 i Vakins lokaler på Ön.
Nästa föreningsstämma planeras, enligt stadgarna, i mars 2021.

2.2

STYRELSEMÖTEN

Under året har styrelsen främst arbetat med vägrenovering, väghållning, ekonomi, fakturering och kontakter med
Umeå kommun om vägnätets framtid. Under året har sju protokollförda möten hållits. Protokollen bifogas
förvaltningsberättelsen.

3

ÅRETS VERKSAMHET

3.1

VINTERVÄGHÅLLNING

Ett 1-års kontrakt med Moonshine Entreprenad förlängdes ytterligare ett år. Under året 2020/2021 har vi satsat på
halkbekämpning, isrivning och sandning.

3.2
3.2.1

UNDERHÅLL & VÄGSTATUS
ISKANTRIVNING VID TJÄLLOSSNING

För att undersöka om vattenansamlingar kan minskas vid tjällossningen planerar styrelsen att även i år ge
Moonshine i uppdrag att skära iskanter vid issmältning. Medlemmar som bor vid utsatta vägar får gärna kontakta
styrelsen när piken av issmältningen verkar vara på gång.

3.2.2 VÄGSTÄDNING
I maj 2020 genomförde Tegs Södra Flickor 08 städning av Öhns vägområde.

3.2.3 GENOMGÅNG AV VÄGSTATUS PÅ ÖN
Under maj 2019 har styrelsen, tillsammans med NCC Roads gjort en besiktning av samtliga vägar som föreningen
förvaltar. Därefter gav ordförande uppdrag till mobila teamet att åtgärda skadorna. De skador som lagats är
framför allt pott-hål och plogningsskador.
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VÄGRENOVERING

På uppdrag av förra årets stämma gick styrelsen vidare med att planera ny beläggning av del av Lillåvägen samt
”lilla” Skiljevägen nr 8-16. Skanska anlitades som entreprenör för uppdraget. Arbetet utfördes den 24 juni 2020.

3.2.5 RENSNING AV VÄGOMRÅDET
Umeå Trädfällning AB anlitades i juni 2020 av både vägsamfälligheten och av vissa medlemmar för att ta ner träd,
grenar och buskar som vuxit in i vägområdet (inom 2 meter från vägbanan).

3.2.6

SLÄNTKLIPPNING

Släntklippning genomfördes en gång under sommaren 2020 av LeNo Naturmiljö.

3.3

ÖVRIGA ÄRENDEN

3.3.1 VÄGNÄTETS FRAMTID
Styrelsen har tagit upp diskussionerna med Umeå Kommun om vägnätets framtid, i och med att vägarna inom
detaljplanen för Södra Ön ska börja genomföras vintern 2021 samt att arbetet med detaljplanen för Norra Ön rör
på sig (samråd jan/feb 2021). Kommunen har under hösten 2020 lämnat in en planansökan för att utreda vilka
vägar de ska vara huvudman för på Ön. Utgångspunkten från kommunens sida har varit att de främst är
intresserade att ta över Övägen och Skiljevägen. Detta skulle skapa stora olägenheter för medlemmar efter de
mindre vägarna. Styrelsen anlitade fastighetsjurist Magnus Norberg, Terravia AB, att skriva ett utlåtande angående
möjliga konsekvenser av ett partiellt övertagande av vägsamfällighetens vägar till stöd för kontakterna med
kommunen. Utlåtandet skickades till kommunen i december 2020.

3.3.2 EKONOMI & AVGIFT TILL FÖRENINGEN
För 2020 debiterades totalt 300 000 kr, med fördelning enligt andelstal. Årets resultat (2020) blev -52 555 kr.

För styrelsen Umeå 2021-02-17

Helena Norberg
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