
Verksamhetsberättelse för Idala vägsamfällighetsförening för verksamhetsåret 2019 

Styrelsen har under året bestått av: Mikael Thunberg ordförande, Gunnar Skoog vice ordförande, 

Ulrika Djignagård kassör, Frederick Degrande sekreterare och Tommy Ljunggren och Gert Andersson 

som suppleanter.  Revisorer har Christer Larsson och Mats Härstedt varit och revisorsuppleanter har 

Paul Wennberg och Sten Lindskog varit. Valberedning har bestått av Sten Lindskog som 

sammankallande, Bo Landgren och Lena Malmberg. Styrelsen har haft tre protokollförda möten. 

Styrelsen har haft löpande kontakt via e-mail och samtal.  

Vid årsmötet 2017 beslutades att tre nya belysningsstolpar skulle sättas upp när styrelsen bedömer 

att föreningen har egna medel för att finansiera detta. Stolparna har satts upp under 2019, två på 

Idalavägen, en söder om Nils Påls väg och en söder om Promenaden, en stolpe har satts upp på 

Ljungvägen. 

Under 2019 kom det in förslag från boende på området om farthinder på Idalavägen på grund av 

höga hastigheter och stor trafikfara för gående, cyklister och djur på vägen. Styrelsen har utrett 

frågan om farthinder och föreslår årsmötet 2020 besluta att det sätts upp farthinder på Idalavägen 

vid Promenaden och Grangången. Farthindren föreslås vara två trafiköar på respektive plats där två 

av trafiköarna har bågar med 30 skyltar och två av öarna har pollare. Totalkostnad för åtgärderna 

beräknas till ca 70 000 kr inkl moms 

För att kunna hantera parkeringen på området när träden blommar i Körsbärsdalen har föreningen 

köpt in fem koner, två parkeringsförbudsskyltar och skyltar där det står ”Gäller hela området”. Denna 

utrustning har använts och hjälpt till att hantera parkeringen, så att det blev en bättre situation än 

under de föregående åren. Föreningen har även bidragit (ej ekonomiskt) till att det numera finns en 

parkeringsplats vid Körsbärsdalen med plats för ca 40 bilar. 

Enligt önskemål från Renhållningsverket har träd på en av slingorna på Nils Påls väg tagits bort och 

även en del stubbar har tagits bort på området för att öka framkomligheten för olika fordon. 

Gång/cykelvägen mellan Villavägen och Idalastigen har fått nytt bärlager på delar av stigen, enligt 

årsmötesbeslut 2019, fortsatta åtgärder på stigen kommer att ske under 2020. Bärlager har även 

lagts ut vid gathörn, slingorna på Nils Påls väg, Skogsängavägen och Hövadsvägen, längs delar av 

Idalavägen, Promenaden, Ljungvägen, Kaprifolvägen och Rönnvägen. Lagning av potthål har skett på 

bl a slingorna på Nils Påls väg, Promenaden, Rönnvägen och Barrstigen.  

Vägskyltar har tvättats under hösten. Grenar som har hängt ut på vägar och en del stigar har tagits 

bort. Vägkanterna klipptes på hela området vid minst ett tillfälle under sommaren och vid ytterligare 

ett tillfälle under hösten. Sopning av vägar har skett under maj månad. Sopning av Idalastigen skedde 

även i slutet av oktober, men gav ingen märkbar effekt då det någon vecka efter hade fallit ner barr 

och löv igen.  Snöröjning och halkbekämpning av våra vägar har skett vid behov, utifrån omfattningen 

av snöandet, halkrisk och entreprenörernas möjlighet att ploga eller grusa. 
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