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Styrelsen har haft 6st styrelsemöten under året. Faktureringen av årets medlemsavgift gick smidigt 

och alla har betalat men några först efter påminnelse. Förra årets medlemsavgifter som gick till 

Kronofogdemyndigheten har av slutats och lagts till handlingarna.  

 

Under vintern som var så kom det en hel del telefonsamtal angående snöskottningen. Ordförande 

var vid flera tillfällen i kontakt med Tekniskakontorets personal samt Svevia (Vägverket) som tog 

tag i de brister som hade uppstått. Detta skall de ha beröm för med tanke på den snömängd som föll 

och deras hårt utnyttjade resurser. 

Sandupptagningen blev gjord men det missades en gata uppe på Sandrosområdet men detta löstes 

efter ett samtal med driftspersonalen på TK i Oskarström. 

 

Den 11:e december-09 besiktigade ordförande Nissagatan och Norregårdsgatan tillsammans med 

representant för vägverket. Det är dessa vägar som det betalas ut stadsbidrag för 

 

Ett möte hölls den 26:e november-09 med Tekniska kontorets personal för att reda ut vad som ingår 

i vägföreningens ansvarsområde då en hel del frågor kom upp som ingen hade svar på så det beslöts 

det att TK skulle återkoma med tid för ett nytt möte i frågan. Ett nytt möte hålls den 13/4-10 med 

personal från TK samt kommunjuristen om vägföreningens ansvarsområde. Inför detta möte lades 

mycket tid på att läsa förrättningshandlingar och få fram så mycket uppgifter som möjligt. 

Vägföreningens ansvarsområde är bara vägarna och inget annat ingår därför så kan vi inte använda 

föreningens tillgångar för underhåll av lekplatser eller grönområden mm 

 

Vid ett byggprojekt som var på Källflyvägen uppstod det problem för de boende då vägbana 

blockerades av byggmaterial. Efter samtal med byggentreprenören löstes detta och de flyttade in sitt 

material på tomten och vägbanan blev tillgänglig för de boende.  

 

Styrelsen har deltagit med 2 personer i en kurs organiserad av RIKSREV. Kursen handlade om att 

vara förtroendevald i en vägförening, lite lagar, regler och praktiska tips och vi fick kontakt med 

andra föreningar och fick ta del av deras problem 

 

Kontakter har även tagits med Banverket och Vägverket om förlängningen av cykelbanan till 

Sennan fram till järnvägsövergången. Detta arbete är inte klart utan kommer att pågå under nästa år. 

 



Under försommaren så gjordes några i styrelsen en cykeltur i samhället där vi tittade på vildvuxna 

häckar, potthål och fel o brister som vi hittade. De fastighetsägare som hade olämpliga häckar fick 

ett info blad i sin brevlåda om hur de borde klippa häckarna så att vi får en säker trafikmiljö i 

samhället 

 

Ordförande har vid 2 tillfällen under hösten deltagit i möte om att det skall bildas en 

samhällsförening i Åled. 

 

I övrig mån har vi verkat efter bästa förmåga till att göra Åled till ett attraktivt samhälle att bo i med 

en god trafiksituation och boende miljö. 
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