
Verksamhetsberättelse för Idala vägsamfällighetsförening för verksamhetsåret 2021 

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

Frederick Degrande kassör, Sebastian Cato sekreterare och Tommy Ljunggren och Tobias Larsson 

som suppleanter.  Revisorer har Christer Larsson och Bengt Andreasson varit, revisorssuppleanter 

har Bo Blomqvist och Johan Hedin varit. Valberedning har bestått av Björn Granvik som 

sammankallande, Ulrika Djignagård och Joakim Andersson. Styrelsen har haft fyra protokollförda 

möten. 

Föreningen har förlängt avtal med Ateljé Lyktan inom projektet Critisec som är en del av Smarta byar,  

t o m 31/12 2023. Testning sker av ny utrustning för belysning och belysningsstyrning på fem 

belysningsstolpar på Nils Påls väg och Idalastigen, i korsningen vid övergångsställe. Ateljé Lyktan står 

för kostnaderna kopplade till belysningsprojektet.  

Årsmötet 2021 beslutade: 

a)  att ridning är förbjuden på stigar och grönområden på Idalaområdet. Detta innebär att 

ridning endast får ske på asfalterade ytor. 

b) att ge styrelsen i uppdrag att utreda kostnaden för uppsamling av grus vid sopning av vägar 

på våren. Kostnaden för detta beräknas bli ca 15 000 kr. Kostnaden enligt den metod som 

använts fram till idag är ca 8000 kr per år, men då kan inte slingor på Nils Påls väg, 

Skogsängavägen och Hövadsvägen sopas då det finns risk för stänkt av sten och grus på 

parkerade bilar. Styrelsens föreslår att årsmötet besluta att grus ska samlas upp vid sopning 

av vägar på våren. 

c) att ge styrelsen i uppdrag att utreda kostnaden för belysningsstyrning på fler gator på 

området. Föreningen har 167 belysningsstolpar på området och har garantitid för dessa t o m 

2023-04-27 och räknar med att dessa ska hålla minst fem år till efter att garantitiden gått ut. 

Detta gör att det inte känns rimligt att ta några nya kostnader för nya armaturer innan 2028. 

För att kunna få belysningsstyrning, utöver de 5 armaturer som Ateljé Lyktan satt upp under 

2020, krävs det ombyggnation som kostar minst 2500 kr per stolpe eller byte av hela 

armaturen som kostar 7400 kr per stolpe för materialet, utöver detta tillkommer kostnader 

för arbetet. Styrelsen föreslår årsmötet besluta att nuvarande armaturer bibehålls, vilket gör 

att det inte blir belysningsstyrning på fler belysningsstolpar eller gator på området. 

Parkslide har bekämpats på området vid Nils Påls väg och kommer att fortsätta ske under 2022. 

Potthål har lagats på Hövadsvägen, Promenaden, Rönnvägen, Idalavägen och Skogsängavägen. 

Stödkant/bärlager har lagts ut vid gathörn, längs delar av bland annat Idalavägen, Nils Påls väg, 

Villavägen och Promenaden. 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 de flesta vägarna har skett under maj månad. 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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