
onsdag den 9 september 2020 

 
 
 
Pågående och planerade viktiga arbeten 
 
Den avgående styrelsen lämnar med detta dokument över ett antal viktiga 
arbetsuppgifter som vi arbetar med eller har planerat att genomföra: 
 
 
1) Hur göra med planerad stämma? 

2) Gräva och gjuta fundament för skyltar 20 km/h Östtorp 

3) Gräva och gjuta fundament för skyltar 40 km/h början på Humledalsvägen 

4) Bärlagerförstärkning två ställen (bidrag beviljat) 

5) Frågan om gruskvalitet på slitlager samt avsaknad av slitlager som leder till 
punkteringar måste lösas skyndsamt. Om vi inte belägger vägen måste ett lager 
på 5-7cm 0-16 påföras omgående. Föreningen riskerar att få betala för 
punkteringar. 

6) En av bröderna Lindmans fastigheter är registrerad som sommarboende. Utred 
om detta är korrekt. 

7) Mellösa Humledal 3:2 flera lägenheter med separata ingångar - korrekt andelstal? 

8) Buskröjning 2020 (avgående ordförande hade planerat att erbjuda detta gratis 
men avstår nu när vi lämnar). Vi har undersökt prisbilden på marknaden om nya 
styrelsen vill veta så är det bara att höra av sig. Föreningen har tidigare betalat 
alldeles för högt timpris. 

9) Avbärarräcke i Humledal trasigt. Stolpar måste riktas och nya balkar monteras. 

10) Ett 100-tal träd står för nära vägen, behöver förhandlas med fastighetsägare samt 
tas ner och bortforslas enligt rekommendation av REVs 
vägingenjör/besiktningsman ” Torts att mycket vegetation redan tagits bort är det 
en stark rekommendation att ta bort fler träd och att se till att inga träd eller dess 
kronor hänger över vägen. Vägytan mår inte så bra av att vattendroppar ständigt 



faller ner på vägytan. Generellt mår den också bra av att få luft och ljus så att 
vägytan torkar upp lätt.” 

11) Önskemål om farthinder nedanför Östtorp 1:20. 

12) Potthål behöver åtgärdas omgående. 

13) Vatten- och elledningar ligger ovan mark i vägområdet, styrelsen bör hjälpa 
fastighetsägare att åtgärda. Ledningar försvårar buskröjning. 

14) Vattenskador i backen vid Fredriksberg behöver åtgärdas, vatten rinner mitt i 
vägen. 

15) Flera fastighetsägare har vegetation som hänger ut över vägen Bl a: Ola och 
Cedric. Be fastighetsägarna att ta bort eller erbjud hjälp med borttagning. 

16) Minst 2 st träd måste tas ned skyndsamt då de riskerar att välta ut på vägen. 

17) En handfull träd i direkt anslutning till vägen har angripits av granbarkborre. Inom 
något år bör dessa tas ner för att inte utgöra fara. 

18) Vid dikningen som genomfördes i höstas konstaterades mycket allvarligt slarv när 
fibern förlagts. Fibern ligger på ett flertal ställen ytligt i dikesbotten och i något 
fall i vägbanan. Merkostnader som uppstod under dikningen ska krävas av IP-
Only. Slutbesiktning ej genomförd. Provgrävning måste ske. Omläggning av fiber 
kommer att bli nödvändig. Mycket arbete återstår då IP-Only som bekant är 
undvikande… 

19) Samtliga fastighetsägare i Humledal har framfört ett skriftligt önskemål om att 
styrelsen ska gallra träd och röja upp på stranden på en sträcka av 500 m. 

20) Trafikverket har funnit sprickbildning i bron. Detta ska åtgärdas. Bidrag kan sökas. 
Dock ingen brådska. 


