
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 
INGMARSÖ VÄGFÖRENING 2019 – 2020 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Christer Sandberg Ordförande vald till 2020 
Kerstin Andersson Sekreterare vald till 2020 
Mia Alonzo Kassör* vald till 2021 
Lars Holmbäck Ledamot vald till 2020 
Per-Erik Karlsson Ledamot vald till 2021 
 
Jan Andersson Suppleant vald till 2020 
Göran Larsson Suppleant vald till 2020 
 
Christer Erlandson Revisor vald till 2020 
Christer Måhl Revisor vald till 2020 
 
Sivan Månsson Valberedning vald till 2020 
Patrik Hinders Valberedning vald till 2020 
 
*Uppdraget som kassör innebär i detta fall enbart kontakt och avstämning med 
Christina Axelsson som bokför och hanterar våra in- och utbetalningar. Christina 
var tidigare kassör i Vägföreningen. 
 
Ingmarsö Vägförening 
Vägföreningen förvaltar en gemensamhetsanläggning med beteckningen 
Ingmarsö GA:1, som består av vägarna samt bryggorna på Södra och Norra 
Ingmarsö enligt lantmäteriets karta-aktbilaga KA, (bilaga i 
förrättnings-handlingen). Styrelsen för vägföreningen ansvarar för skötseln av 
vägarna för sommar- och vintertrafik. Styrelsen har bestämmanderätt vad som 
gäller slyröjning, avverkning av träd mm inom vägföreningens område enligt 
ovan nämnda karta.  
 
Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen framgår av 
debiteringslängden som är tillgänglig i digital form vid årsstämman 2020. 



Vägföreningen är medlem i REV (Riksförbundet enskilda vägar). Vi anlitar 
”VägNu” för uppdatering från lantmäteriet samt utskick av handlingar såsom 
fakturor mm. 
 
Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden. Utöver dessa har 
styrelsen haft kontakter via mail och telefon. 
 
Snöplogning och halkbekämpning har utförts. På grund av den synnerligen 
milda vintern så blev kostnaden mindre än budgeterat. 
Utöver normalt sommarunderhåll har också en omfattande slyröjning gjorts och 
dikena har på sina håll förbättras framförallt längs Byvägen. Slyröjning har 
utförts med hänsyn tagen till vägkantsfloran i enlighet med förra årets 
stämmobeslut.  
Brännängsvägen har grusats om med ungefär halva sträckningen och resterande 
del tas till hösten då vi också hoppas kunna grusa Ängsvägen, alternativt grusas 
Ängsvägen i början av nästa verksamhetsår.  
Lignin har under året inhandlats gemensamt med Svartsö Vägförening för att 
spara på fraktkostnaden. En s.k. strömskapare har inhandlats i syfte att röra ut 
ligninet. 
 
Våra Bryggor 
Förberedelse inför renovering av Norra Bryggan har varit styrelsens största 
huvudbry under det gångna verksamhetsåret. Det är två saker som behöver 
åtgärdas och det inom en ganska snar framtid. Rampen vid Norra Bryggan 
hänger lite i luften och dessutom har det grundats upp rätt rejält utanför 
densamma. Här behöver vi göra något så snart som möjligt.  
Själva “Ångbåtsbryggan” är det inget direkt fel på, men där den ansluter till land 
är det en spontning som håller på att rosta sönder och fyllningsmassa läcker ut. 
Detta måste vi också åtgärda, men det brådskar inte riktigt på samma sätt som 
rampen, men bäst är ju att försöka göra dessa två saker samtidigt. 
 
Det vi gjort hittills är att: 
 
● En förstudie är gjord via ett bolag som heter Ramböll. 
● Kontakter är tagna med vår huvudman Trafikverket. 
● Kontakter är tagna med Österåkers kommun.  
● Entreprenörer har inspekterat bryggan. 

 
Vårt största problem gällande renoveringen av Norra Bryggan är finansieringen. 
Vissa bidrag är möjliga, men en total bidragsfinansiering kan vi inte räkna med. 
Om vi ska följa Trafikverkets process i detta måste vi inleda allt med en 
projektering och en sådan kostar cirka 250-tusen kronor.  



Vi för en dialog med Trafikverket om kraven och möjligheterna till bidrag. 
Totalt bör vi räkna med att det kan kosta 1 miljon kronor att åtgärda Norra 
Bryggan. Det kan bli både billigare och dyrare. Ska vi dessutom återställa djupet 
utanför rampen kostar också det. 
 
Södra Bryggan menar många är underdimensionerad utifrån dagens 
trafiksituation gällande gods och passagerare, i synnerhet under sommaren. 
Styrelsen har därför börjat undersöka förutsättningarna för att bredda Södra 
Bryggan. Ett sådant projekt kommer vara väldigt kostsamt och enligt vår 
huvudman Trafikverket bör vi räkna med en kostnad på uppåt 5 miljoner eller 
mer. 
 
Trafikverkets bidrag för t.ex. renovering av bryggor ligger på maximalt 70% av 
kostnaden, men det är ingen garanterad nivå – det blir ofta betydligt lägre än så. 
 
Med anledning av ovan gällande bryggorna föreslår styrelsen avgiften till 
Vägföreningen höjs för att kunna avsätta pengar till vår underhållsfond, vilket vi 
också meddelade var vår uppfattning på förra årsstämman och även pratade om 
på stämman dessförinnan. 
 
Styrelsens förslag till årsstämman är därför att avgiften höjs från 1000 kr per 
andel till 1500 kr per andel. 
 
Förfarande av vinstmedel 
Styrelsen föreslår att årets överskott 30 951,22 kr överföres i ny räkning. 
 
 
STYRELSEN FÖR INGMARSÖ VÄGFÖRENING 
 
Ingmarsö den 20 maj 2020 
 
 
Christer Sandberg 
 
Mia Alonzo Kerstin Andersson 
 
Lars Holmbäck Per-Erik Karlsson 


