
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 
 
1. Funktionärer i Tystberga Vägförening (TVF) under 2017 valda av årsmötet 2016 och 2017 
 

Styrelse  Funktion under 2017 Adress 

Jerry Fritzell Ordförande Skogsvägen 7 
Solveig Larsson Sekreterare Skogsvägen 7 
Therese Vargstedt Kassör Källvägen 16 
Per-Olof Malmquist Ledamot Källvägen 3 
Ida Lindell Ledamot Backavägen 16 
Joakim Lundqvist Suppleant Knektvägen 2 
Ann-Katrin Stromberg Suppleant Lindvägen 4 
 
Revisor Funktion Valberedning Funktion 
Ulla Karlsson Ordinarie Imre Botos Sammankallande 
Hans Bingskog Ordinarie Ralf Spehling Ledamot 
Bertil Sannel Suppleant Johnny Larsson Suppleant 
 
 
2. Styrelsemöten 2017 
Styrelsen har haft 9 st protokollförda möten. Vägförenings ordinarie årsmöte hölls den 16 mars 2017. 
 
 
3. Verksamheten 2017-01-01 - 2017-12-31. 
 
Organisation: Funktioner och grupper 

Myndighetskontakter:  Ordförande Jerry Fritzell och kassör Therese Vargstedt har haft huvudansvar för 
kontakter med myndigheter/banker och kommun. 
Gruppen för upphandling:  Ansvariga har varit Jerry Fritzell och Ida Lindell. 
Gruppen för vägfrågor:  Ansvariga har varit Jerry Fritzell och Per-Olof Malmquist. 
Gruppen för skötsel av grönytor:  Ansvarig har varit Ida Lindell. 
Webbredaktör  har fortsatt varit Ralf Spehling som handhar hemsidan: www.tystbergavagforening.se 
 
TVFs entreprenörer under 2017. 

Vinterunderhåll:  Stefan Karlsson, Sulsta Solgården, Tystberga 
Barmarksunderhåll:  Svevia, Nyköping 
Asfaltsarbeten:  Skanska Asfalt&Betong AB, Oxelösund 
 
Ekonomi: 

Medlemsavgiften för 2017 har varit 540: -per andel dvs samma som 2016. 
Det ingår ca: 290 fastigheter i gemensamhetsanläggningen. 
Den största delen av fastigheterna är normalvillor ca 240 med andelstalet 2. 
Till dessa tillkommer ett 10tal fastigheter med olika verksamheter (mindre företag) 
med andelstalet 3,0 eller 4,0. 
Några av delägarna i TVF äger flera fastigheter med höga andelstal dessa är Nyköpingshem och 
Bostadsrättsföreningar som alla har ett andelstal som är 1,0 per lägenhet 
Bidrag från Nyköpings kommun för vägunderhåll utgick med 272 997: - 
Grönytebidrag utgick med 84 000: - 
 
 



 

 
Vägar: 
Tystberga Vägförening förvaltar ca: 9,3 km bidragsberättigad vägsträcka inklusive gång och cykelvägar. 
 
Asfalteringsarbete: 
Under 2017 har 3st farthinder installerats 2st på Sommarvägen och 1st på Villavägen. På Vintervägen 
har asfalteringsarbeten utförts runt brunnar och det har även körts med en så kallad snabelbil för att 
laga sprickor i vägarna. 
Kostnad 151 900: - 
 
Grönytor: 
Gångvägen mellan Knektvägen och Ekvägen har efter en riskanalys reducerats från träd som är gamla 
och farliga för förbipasserande. Det rensades även bort sly. Den tidigare entreprenören som klippte och 
trimmade gräsytor samt tömde hundlatriner har på grund av bristande tid och resurser avsagt sig sitt 
åtagande och en ny entreprenör har tillsats.  
Uppdraget tillhandahålls nu av SVEVIA. 
 
I Enbackens allé av lönnar har kronorna reducerats av en certifierad Arborist allt för att minska 
nedfallande grenar som kan skada fastigheterna. 
 
Slyröjning och borttagning av träd har utförts i korsningen Källvägen/Stockholmsvägen. De två stora 
Lönnarna som står i denna korsning bör ses över och med största sannolikhet avverkas under kommande 
år (2018) eftersom dom på grund av röta orsakar risk för passerande trafik och fotgängare. 
 
På Bergvägen har en privatperson med styrelsens tillåtelse fällt några träd för ökat ljusinsläpp mot 
gångvägen. 
 
Kostnad för underhåll av grönytor och tömning av hundlatriner 88 000: - 
 
Vinterunderhåll: 
Kostnaden för plogning/sandning och sandsopning har för 2017 kostat 149 000: - 
Trots allt hade vi en ganska snäll vinter. 
 
 
Tystberga den 6 mars 2018 
 
 
 
Styrelsen för Tystberga vägförening 
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___________________________________________  

Jerry Fritzell , ordförande  

 

 

 

 

___________________________________________ ___________________________________________ 

Therese Vargstedt,  kassör Solveig Larsson,  sekreterare 
 
 

 

___________________________________________ ___________________________________________  

Per-Olof Malmquist , ledamot Ida Lindell,  ledamot 
 

__________________________________________ ___________________________________________ 

Joakim Lundqvist,  suppleant Ann-Katrin Stromberg,  suppleant 
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