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Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening 

Verksamhetsberättelse för år 2009, 1 jan – 31 dec. 

 
Styrelsens sammansättning 

    vald för 

Ordförande  Gösta Norberg 2008 - 2009 

Sekreterare  Ingela Rundström  2008 - 2009 

Kassör  Anki Åkerblad 2009 - 2010 

Vägfogde  Andreas Eriksson 2009 - 2010 

Båtfogde  Lars Bovin  2008 - 2009 

Ledamot,  arb.led Fredrik Nilsson 2008 - 2009 

Ledamot, medl.register Hans Liljevall 2009 - 2010 

   

Revisorer  Bertil Ogenstam 

  Margit Strand 

 

Rev. Suppleant Karin Svensson 

 

Valberedning Carina Klattstolen, sam.kallande 

  Helen Hamell 

 

Midsommarfestarr. Gunnel Hellqvist, Andstigen 1 som sammankallande 

 

Möten 

Ordinarie årsstämma avhölls 29 mars 2009 

Styrelsen har haft sju protokollförda möten. Därutöver möten med delar av styrelsen i 

samband med diverse arbeten, besiktningar, etc. 

Information 

Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening (BTS) bildades 2002 genom ombildning av 

tidigare vägförening som funnits sedan 60-talet. Föreningen omfattar 248 fastigheter varav 95 

är permanentboende. 

Årsmötesprotokoll finns uppsatta på anslagstavlorna korsningen Tranarövägen-

Ejderdunsvägen samt Tranarövägen-Havsörnsvägen. 

Information sätts också upp på anslagstavlorna gällande årets verksamhetsplan. 

Styrelsen arbetar med att skapa en hemsida till föreningen för att förbättra möjligheten till att 

sprida information. Framtagande av regler för uppdatering och innehåll pågår.   

Försäkringar 

Samfällighetsföreningen är ansluten till REV – Riksförbundet för enskild väghållning och har 

ansvars- och basgarantiförsäkring. 

Våra vägar 

Föreningens vägnät är 7150 meter. 

Tranarövägen, Havsörnsvägen, Ejderdunsvägen, Blåhakslingan och Måsbovägen är 

berättigade till statsbidrag. Inget bidrag erhålls från Värmdö kommun.  

Fastighetsägare uppmanas att röja i diken och rensa vägtrummor i anslutning till den egna 

tomten. Det finns en norm som säger att två meter från vägkanten och fyra meter upp skall 

vara fri från träd och grenar. 

Träd, grenar och häckar som påverkar säkerheten på våra smala vägar och är till hinder för 

speciellt snöröjningsfordon skall rensas bort. Om större träd står inom nämnda område skall 

styrelsen kontaktas för beslut om åtgärd. 
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Mark o Väg Ingarö svarar för plogning och sandning. Endast vägfogde får beordra extra 

utryckning vid oväder. 

Sandlådor finns utplacerade på ett flertal platser i kurvor och backar för akut halkbekämpning. 

Under år 2009 har vägunderhållet handlat om tre stora vägarbeten. 

Det extrainsatta statliga bidraget som nämndes vid förra årsstämman blev vi berättigade till. 

Styrelsen tog då beslutet att genomföra alla tre planerade arbeten. 

 

Vägarbeten som genomfördes 
 

 Byte av vägtrumma, förstärkning av vägbeläggning och höjning av innerkurvan strax 

innan Blåhakeslingan (Blåhakevägen). 

 Förstärkning och riktning av vägbeläggningen från Tranarövägen 1-11 fram till T-

korset Tranarövägen - Ejderdunsvägen (Ejdervägen). 

 Förstärkning och riktning av vägbeläggningen efter andra infarten till Måsbovägen 

(Måsvägen). 

 

Övrigt som genomförts under året är påfyllning av sandlådor, lappning av diverse ”potthål” 

och införskaffning och montering av fem nya vägnamnsskyltar. 

  

Värmdö kommun har gjort översyn av vägnamn för att skapa unika namn inom kommunen 

och helst hela länet för att undvika missförstånd främst för räddningstjänst, polis m.fl. 

Nya vägnamn; Falkbovägen tidigare Falkvägen 

    Blåhakeslingan tidigare Blåhakevägen 

    Ejderdunsvägen tidigare Ejdervägen 

    Måsbovägen tidigare Måsvägen 

Tranarövägen, Andstigen, Ankstigen samt Havsörnsvägen är oförändrat. 

  

OBS! Högsta tillåtna hastighet inom området är numera 30 km/tim, beslut om detta har 

tagits av Värmdö kommun som också satt upp skyltar. 

 

Trädfällning 

Vi får inte på egen hand ta ned träd på mark utanför den egna tomten. OBS! markägaren – 

Värmdö kommun- och styrelsen tar ställning till sådana önskemål och markägaren ansvarar 

för avverkning.  

Arbetsdagar  

En mycket värdefull insats görs varje år på våra gemensamma arbetsdagar. Arbetsinsatsen 

som görs under dessa dagar är oerhört viktig för föreningens ekonomi. Det är önskvärt att 

ännu fler kan ställa upp, det finns mycket man kan göra för att behålla/höja standarden. 

Ett sammanhängande arbetspass är från kl. 10.00 till 14.00. Detta avslutas med något att äta 

och dricka samt avprickning av dem som fullgjort sitt arbetspass. Ersättning sker genom 

reducerad årsavgift med 150: - per fastighet. Tack till alla som ställer upp på arbetsdagarna. 

Arbetsdagar under år 2010 är planerade enligt följande. 

Reservera lördagen den 15 Maj 2010 kl. 10.00      

och lördagen den 18 september 2010  kl. 10.00 för kommande arbetsdagar. 

 

Båtar och bryggor 
Antalet båtar tycks öka. År 2009 var nästan alla båtplatser upptagna. Uppläggningsområdet är 

fullbelagt. Långtidsförvaring av båtar skall inte ske på uppläggningsplatsen. Skall du ha båten 

liggande på uppläggningsplatsen över en sommar skall båtfogden tillfrågas. Skall båten ligga 
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längre tid på land får den inte förvaras på uppläggningsplatsen. Tråkigt nog har vi några 

båtägare som inte vill respektera dessa regler. 

Reparation av Tranarö västra brygga genomfördes. 

Avsättning görs årligen till bryggfonden för en kommande nödvändig nyinvestering i Ingarö 

västra brygga. 

Nu till ”pekpinnarna”: Gamla batterier, spillolja, färgrester och div. lösningsmedel får 

absolut inte kvarlämnas på uppläggningsområdet. Roddbåtar som ligger utefter stränderna 

skall märkas med tomtnummer. 

Styrelsen har för avsikt att samla de roddbåtar som legat oanvända under en längre tid på en 

plats i anslutning till uppläggningsområdet. Det kommer att ske på arbetsdagen på våren. 

Beräknat datum för sjösättning med kranbil är den 8 maj 2010. 

 

Badplatsen 

Vårstädning i samband med arbetsdagen samt påfyllning av sand vid badstranden. 

Tennissektionen med Boule 

Tennisskola för barn/juniorer har hållits under sommaren med ett 15-tal deltagare. 

Målsättningen är att tennisskolan återkommer till sommaren 2010. Intresset för tennisspel 

bland vuxna är inte vad har varit, men det kunde ses under sommaren 2009 att intresset bland 

vuxna ökat. Årsavgiften för medlemskap i tennissektionen är 100: -, vilket berättigar till fritt 

spel efter tidsbokning på aktuellt schema vid banan. Boulebanan kan användas utan kostnad, 

ingen tidbokning krävs. 

Midsommarfesten 

Traditionsenligt midsommarfirande med spelemän och dans samt lekar och lotterier 

arrangerades. Boende på Andstigen och Ankstigen under ledning av Gunnel Hellqvist 

arrangerade detta på ett utmärkt sätt. Stort tack. Hoppas det finns intresse att behålla denna 

gamla tradition. 

Betalningsrutiner 

Tyvärr finns det en viss eftersläpning med att betala årsavgiften. Det är varje fastighetsägares 

skyldighet att i tid betala årsavgiften. Vi behöver pengarna för verksamheten, dessutom tar det 

tid, kraft och onödiga kostnader att påminna de som inte betalar i tid. Kontakta kassören om 

någon oklarhet råder. 

Efter beslut på tidigare årsmöte att införa en förseningsavgift på 150: - kr har en viss 

förbättring skett. Vi har numera också ett avtal med ett inkasssobolag som tar hand om 

försenade betalningar.  

Ekonomi 

Se bifogat resultat och balansräkning. Styrelsen föreslår att årets underskott balanseras i ny 

räkning. 

Slutord  

Styrelsen tackar alla medlemmar för god uppställning och samarbete under året. 

Ett speciellt tack till de medlemmar som håller vissa promenadvägar på allmänningarna 

öppna. 

 

Styrelsen 

 

 

Gösta Norberg Ingela Rundström Lars Bovin         Anki Åkerblad 

 

 

Andreas Eriksson Fredrik Nilsson Hans Liljevall 

          


