
Almösunds Vägförenings årsberättelse för verksamhetsåret 2015 
 
Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under verksamhetsåret. 
 
Städdagar 
Under verksamhetsåret har 2 städdagar ägt rum, en på våren och en på hösten. På 
vårens städdag ställde ett 15-tal medlemmar upp men vid höstens städdag hade vi en 
mycket dålig uppslutning. Inför kommande städdagar kommer vi även att informera på 
Facebook-sidan utöver anslagstavlan, detta för att förhoppningsvis nå ut till fler 
medlemmar. 
På städdagarna röjdes växtlighet vid vägkanter, vägskyltar rengjordes, sand på vägar 
sopades bort och städning på allmänningar utfördes. Städdagarna avslutades med 
korvgrillning. 
 
Lekplats 
Ett lass med sand har lagts ut på lekplatsen 
 
Underhållsplan 
En underhållsplan för vägarna har tagits fram i samarbete med Peab. 
 
Grönområden 
Den ideella skötseln av våra grönområden, som vi hittills har ”klarat” oss, med fungerar 
allt sämre. Styrelsen har begärt in offert från entreprenör för klippning av grönområden 
vid lekplats och fotbollsplan. Kostnaden för detta är 15 tkr för 10 klippningar per säsong. 
 
Hemsida 
Föreningens hemsida, http://www.tvstjorn.se (Tjörns Vägföreningars 
Samarbetsorganisation), uppdateras efter behov med diverse information bl.a. 
kontaktlista och protokoll från årsmöte mm. Ansvarig i styrelsen för detta är Daniel 
Hjerpe. 
 
TVS (Tjörns Vägföreningar Samarbetsorganisation) 
Kommunen planerar att ta ut en avgift för avvattningen av hårdgjorda ytor inom allmän 
platsmark. Denna plan har överprövats av TVS pga. att kommunen inte kan påvisa vilka 
kostnader man har för dagvattnet.  
 
Farthinder 
Enligt årsmötesbeslut har vi ytterligare ett farthinder kvar att anlägga på lämpligt ställe 
mellan Almösundsvägen 9 och 11. Pga. eventuella planer på att anlägga en ny väg till 
det planerade bygget av ett nytt område inom östra Almösund avvaktar vi med att 
anlägga det nya farthindret tills byggnation av nya vägen är genomförd. 
 
Vinterväghållning 
Denna säsong har kostnaden för vinterväghållningen varit relativ låg. 
Sandupptagning kommer att utföras efter det att asfalteringen är gjord. 
 
Fiber 
Fiberinstallation är slutförd, asfaltering kommer att utföras i slutet på maj, början på juni 
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