
Årsberättelse för Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet 

verksamhetsåret 2017-2018 

 
 

Styrelsen 

Styrelsen har under året sett ut på följande sätt: 

Ordförande: Eva Melin 

Sekreterare: Håkan Thulin 

Kassör: Olof Karsberg 

Ledamöter: Anders Westgren, Patrik Lundin, Martin Svenhed 

Suppleanter: Eva Främme, Yvette Mattsson 

 

Möten 

En extrastämma utlystes ganska snart efter årsmötet, då en ledamot som invalts i 

styrelsen begärde entledigande från sitt uppdrag. Vår kassör aviserade inför årsmötet 

2017 att han tänkte avgå efter avslutad mandatperiod och en ny ledamot med 

ekonomiskt kunnande behövdes då i styrelsen för att sätta sig in i och efterföljande år 

överta kassörens uppgifter i vägsamfälligheten. 

Extrastämman hölls den 1 oktober 2017 och Martin Svenhed valdes in i styrelsen. 

Förutom två konstituerande möten har styrelsen sammanträtt sju gånger.   

 

Utbildning 

Med flera nya styrelsemedlemmar ansåg vi att det var viktigt att de som inte tidigare 

gått Riksföreningen Enskilda vägars utbildning fick möjlighet till det, för att sätta sig in 

i lagar och regelverk som styr verksamheten. Fyra personer gick Steg 1 i REV:s 

utbildningsprogram, när den gavs i Tanumshede.  

 

Verksamhet 

De stora projekten, som brorestaurering och asfaltsbeläggning, är avklarade och vi 

har gått in i ett skede av ett mer förvaltande slag.  

Styrelsen arbetar med en underhållsplan/lathund på årsbasis, så att man lättare ska 

ha kontroll över vad som behöver göras månad för månad. En sådan plan/lathund 

underlättar också för nya styrelseledamöter som tar vid. 

 

Den nya dataskyddslagen GDPR medförde att föreningen behövde vidta åtgärder för 

att uppfylla kraven och att ha en policy för hur medlemmarnas personuppgifter 

hanteras. Detta gjordes efter REV:s (Riksföreningen Enskilda Vägars) 

rekommendationer, före den 25 maj då lagen trädde i kraft.  

Med medlemmarnas godkännande kan vi spara och använda deras personuppgifter 

inom vår verksamhet utan att det försvårar vårt arbete eller medlemmarnas service.  

Styrelsen har för vägsamfälligheten upprättat ett dokument med en policyförklaring. 

 

På två årsstämmor har frågan om nya farthinder vid badplatsen varit uppe för 

diskussion. De gamla blomlådorna behövde ersättas med något mer professionellt 

och effektivt hinder för att trygga säkerheten för alla typer av trafikanter vid 

badplatsen och småbåtshamnen i Killebäck.  



Medlemmarna uppmanades på årsmötet 2016 att komma med förslag till styrelsen. 

Ett förslag inkom, som innebar att man avdelar vägbanan och har en separat del för 

gång- och cykeltrafikanter. Tyvärr visade det sig att vår väg är för smal för att detta 

skulle kunna genomföras. 

Vid förra årets stämma presenterades fyra olika förslag som styrelsen tagit fram. 

Stämman beslutade då att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med det förslag 

som innebar chikaner med trafikskyltar vid badplatsen och blomlådor vid vägens 

början och efter EGAB-området. 

Styrelsen fattade under verksamhetsåret beslut om den formen av farthinder som 

stämman förordade. Verkställandet skedde inför det att semesterfirarna anlände i 

mitten av juni 2018 och kommer därför att hamna inom verksamhetsåret 2018-2019. 

Vi hoppas att den här lösningen av farthinder kommer att öka bilisternas 

uppmärksamhet, dämpa hastigheten och därmed uppnå den trafiksäkerhet vi alla 

eftersträvar. 

 

Årets långa och stränga vinter har inneburit högre kostnad för vinterväghållningen än 

vanliga år. Det är inte snöröjning som utförts mer frekvent utan halkbekämpning, 

saltning och grusning, för att hålla vägarna farbara.  
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