
 

Verksamhetsberättelse 

 
Blekets Vägförening 2007-2008 
 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning. 
Ordf. och sekr. Christian Gustavsson, vice ordf. Anita Aldhammar, kassör Roland Jenssen samt 
ledamot Sixten Andersson och Jan Lundberg. 
 
Ersättare har varit Magnus Borggren, Helene Hjalmarsson och Max Pedersen 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5st sammanträden. 
 
Vinterväghållningen utförts av entreprenör Åke Berntsson enligt det 2-åriga avtalet som skrevs 
hösten 2006. 
 
Det kraftiga regnovädret den 6:e juli 2007 förorsakade skador på grusvägen upp till 
Vetteberget (Wettebergsvägen). Ett separat möte hölls tillsammans med berörda 
fastighetsägare för att fastställa en gemensam åtgärdsplan dvs.: 

- Sladdning för att få vägen körbar 
- Renspolning av den långa trumman utmed fastighet Aröd 1:128 
- Dikning, framgrävning av befintliga trummor och nyläggning av en vägtrumma 

 
Tjörns Kommun har lovat att åtgärda dagvattenproblemet under gångvägen till Aröd. 
Dräneringsröret är för litet och det behöver bytas ut mot ett grövre rör. 
 
Rätning av belysningsstolpar har utförts på gångvägen mellan Arödliden – Bleketvägen. 
 
Fortum har tagit ned luftledningarna vid Lyckevägen och upp till gruvan som inneburit att vi 
har tagit ned 7 belysningsarmaturer och 6 trästolpar (inkl. ”Svens” stolpe). Dessa 6 trästolpar 
har ersatts med 6 nya belysningsstolpar med 50W natrium lampor (gult ljus). Arbetet var ej 
med i budgeten därav har vi fått senarelägga övriga arbeten till nästa verksamhetsår. 
 
Avtal mellan fastighetsägare Aröd 1:62 och vägföreningen har gjorts för utökat nyttjande av 
väg under nybyggnationen. Vägen behövde förstärkas vid hamnbassängen och fastighetsägaren 
bekostade de åtgärder. Avtalet innebär att fastighetsägaren får nyttja vägen med fordon på 
totalvikt över 16 ton under byggnationen. 
 
Årligt underhåll såsom: vårsopning, dikesklippning, klippning av växtlighet och allmänt 
underhåll på grusvägarna samt rensning av vissa dagvattenbrunnar har utförts. 
 
Blekets vägförening deltar i ett samarbete med de 9 stora vägföreningar inom Tjörn. Syfte är att 
få samverkan inom de olika verksamheterna. 
 
 
På styrelsens vägnar 
 
 
Christian Gustavsson 


