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1. Funktionärer Tystberga Vägförening 2021 
 

Styrelse Funktion Vald t.o.m. år 

Johnny Larsson Ordförande 2023 

Solveig Carlsson Kassör 2022 

Erland Frick Sekreterare 2023 

Roland Caftemo Ledamot 2022 

Tomas Janson Ledamot 2023 

Fredrik Skogqvist Suppleant 2023 

Kent Westerberg Suppleant 2022 

Revisorer 
  

Magnus Leivik Ordinarie 2022 

Stepanovic Zivkovic Ordinarie 2022 

Andrea Karlsson Suppleant 2022  

Valberedning 
  

Ralf Spehling  2022 
lmre Botos  2022 

 

2. Styrelsemöten och årsstämma 

Under året har styrelsen haft 10 protokollförda möten.  

Stämman flyttades fram till den 31 maj på grund av pandemin och hölls på Bygdegårdens 

utedansbana. 18 medlemmar deltog i mötet. 6 medlemmar hade skickat med fullmakter. 

 

3. Verksamheten under året, 1 januari – 31 december 

3.1 Ekonomi 

I Tystberga vägförening, Nälberga GA:2, ingår ca 290 fastigheter varav merparten är 

”normala” villor med ett andelstal på 2.0. En obebyggd tomt har andelstalet 0.5 och de olika 

LSS-boenden har 6.0. Kommunen med Nyköpingshem och bostadsrättsföreningarna har en 

andel per lägenhet. Totalt har gemensamhetsanläggningen 773 andelar och varje andel betalar 

640 kr i avgift. Vilket ger om alla betalar 494 720 kr. I år har samtliga betalat sin avgift. 

Kronofogden fick anlitas för att få in avgiften av ett par som inte ville betala efter 

påminnelse. 

Förutom medlemsavgifterna får föreningen bidrag från kommunen för att sköta vägar, gång- 

och cykelvägar samt grönytor och naturmark. Ett extra vägbidrag i år på 45 000 kr ger ett totalt 

bidrag från kommunen på 376 479 kr för året. 

Enligt föreningens stadgar avsätts årligen ca 200 000 kr till en ”asfaltfond” för att undvika 
extra utdebitering vid större arbeten på vägarna. Stämman 2021 beslutade att lyfta 825 370 kr 

ur fonden för några större asfaltjobb under året. 

5 villatomter vid Seniorum har av kommunen sålts och färdigställande för byggnation har 

påbörjats på ett par av tomterna. Föreningen tar ut en avgift för varje fastighet för att täcka 

det extra slitage som uppstår med tunga transporter till byggarbetsplatsen. Före igångsättning 

av byggnation besiktades vägen avseende eventuella skador. 

Nya fastigheter betalar en ”inträdesavgift” till föreningen på ca 20 000 kr, vilket tillsammans 

med medlemsavgiften och ”slitageavgiften” ger totalt 517 523  kr 
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3.2 Vinterunderhåll 

 
Vinterunderhållet varierar kraftigt från ett år till ett annat. Under år 2021 hölls kostnaderna nere då det 

var få dagar med snö och halka.  

Vägföreningen har under flera år påpekat att Trafikverket som är väghållare av genomfartslederna ska 

ansvara för Gång Cykel och Mopedvägarna, GCM-vägarna, utmed dessa vägar. Trafikverket har nu 

ändrat sig och har ansvar för snöröjning och halkbekämpning, av GCM-vägarna, via sin 

entreprenör Terranor. 

Dikena mellan vägbanan GCM-vägarna utefter genomfartsvägarna kommer att skötas av 

Trafikverkets entreprenör.  

 Trottoaren efter Stockholmsvägen från Fågelvägen till Villavägen och alla lokala vägar är 

fortfarande Vägföreningens skötselansvar. 

, 
3.3 Barmarksunderhåll 

3.3.1 Bilvägar och gång- och cykelvägar 

Under året gjordes stora insatser på att ge ny asfaltbeläggning på delar av Källvägen och 

Backavägen samt gång- och cykelvägen från Björkvägen till ”Macken”. 

För att förhindra att vatten rinner in på fastigheter vid häftiga regn har styrvingar på ett par 

ställen anlagts för att leda vattnet till dagvattenbrunnar. Några mindre asfaltjobb har utförts på 

Björkvägen och Skogsvägen. 

Fastighetsägaren vid ”Silovägen” ville rama in fastigheten genom att sätta upp staket och 

grindar. Kommunen tillfrågades av ägaren, som sade att vägföreningen har ansvar för vägen. 

Vägföreningens styrelse gav då tillstånd att det gick bra, dock måste grindarna vara öppna så 

inte vägen blev avstängd.  

Kommunen sa vid ett senare möte med vägföreningen att det var ett missförstånd att grindarna 

och staketet skulle få placeras på kommunal mark. Kommunen beordrade att staketet och 

grindarna måste tas bort. Vägföreningen såg till att staketet och grindarna togs bort.  
 

3.3.2 Grönytor och grönområden 

Förutom vägunderhållet är skötsel av grönområden och naturområden en stor utgift för 

föreningen.  

En genomgång av de naturområden som föreningen har skötselansvar för, har gjorts i 

samarbete md kommunen och ska ligga som underlag för framtida åtgärder. 

Under året har några eftersatta områden prioriterats. Bland annat har skogen närmast 

Tyrsvallen tagits ner och röjts från sly. 

Genom kontakt med Länsstyrelsen har ett arbete påbörjats med att frilägga gravrösen i 

skogsområdena ovanför Björkvägen samt skogen mellan Skogsvägen och Falkvägen. 

Parkområden har som tidigare år klippts regelbundet. Diken och övriga naturområden har 

skötts med trimmer.  

4 nya picknickbord har köpts och placerats ut på olika ställen i samhället. 
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