Verksamhetsberättelse Eneby Enlunda Vägsamfällighet 2011
Sammanfattning av året
Under många år har Enlundavägens underhåll hållits till ett minimum. Endast punktinsatser
har genomförts där behovet varit störst för att hålla vägen farbar. Bakgrunden är den
utdragna process som detaljplanen och nybebyggelsen utgjort. Nu när nyetableringarna
kulminerat har tiden kommit för långsiktiga åtgärder. Under verksamhetsåren 2010-2011 har
omfattande VA-arbeten genomförts och totalt så har ca 30 fastigheter anslutits till VA-nätet.
Detta arbete, tillsammans med nybyggnationerna har medfört betydande slitage på vägen.
Vissa avsnitt har fått stora skador med reparationsinsatser som följd. Under hösten skedde
dikningsarbeten samt nedläggning av vägtrummor utmed Enlundavägens norra sida från
Glasmästarens väg fram till Tegelmästarens väg. För att möta stigande underhållskostnader
och framtida vägförbättringar beslutade styrelsen om en avgiftshöjning med 25% för 2012.
Vid årsmötet 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en plan för långsiktig
åtgärd av vägen som helhet samt ny förrättning och nya stadgar.
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Protokollförda möten
5 st protokollförda möten har genomförts under verksamhetsåret. Dessutom har ett antal
informella möten med kommun och entreprenörer hållits.
Antal medlemmar
Totalt ingår nu 121 fastigheter i vägföreningen, varav ca 90 hushåll.
Vägunderhåll
Sträckan Lykttändarens väg till Varvsvägen, har dikats samt att befintliga vägtrummor ersatts
med trummor med större diameter enligt föreningens vägstandard.
Sladdning och grusning har skett ett flertal ggr under verksamhetsåret.

Ekerö Kommun med dess entreprenör har lagt VA-ledning utmed Enlundavägen i höjd med
växthusen fram till Färingsö Trä. Stor åverkan på vägavsnittet till följd. Återställandet av
vägen kvarstår och förhandlingar förs mellan styrelse och kommun.
Särskilda förbättringsarbeten
Styrelsen har tillsammans med Troxhammars Entreprenad tagit fram en plan för långsiktigt
underhåll.
Under hösten skedde dikningsarbeten samt nedläggning av vägtrummor utmed
Enlundavägens norra sida från Glasmästarens väg fram till Tegelmästarens väg.

