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Då var det dags för vårt andra 
nyhetsbrev. Det har hänt mängder 
med positiva saker sedan förra 
nyhetsbrevet. Läs nedan eller följ 
nyheterna på vår hemsida. Vi i 
styrelsen önskar en fin och solig vår 
på Humledalsvägen. 
 
 
Skötsel vägskyltar 
Rengöring, underhåll, riktning och i 
några få fall byte av vägskyltar har nu 
genomförts enligt nedan. 
- Vägvisning Östtorp: riktning och 
tvätt. Här behövs nya fundament och 
stolpar (planerad åtgärd vår 2020) 
- Lekande barn Östtorp: riktning och 
tvätt. 
- Vägvisning Norrkärr: tvätt 
- Vägvisning Hjälmskyl: tvätt, 
borttagning av gammalt avbärarräcke 
- Högtorp varning för ridande 2 st: 
Byte av skylt, tvätt, riktning 
- Högtorp Max 30 km/h: riktning 
- Lämna företräde: Byte av skylt, tvätt 
och riktning 
- STOP: Tvätt 
- Humledal vägvisning: riktning och 
tvätt 
 
Fakturering av årsavgifter 2019 
Årets fakturering av avgifter har 
genomförts i somras. Nytt för i år är att 
våra medlemmar erbjuds möjligheten 
att registrera sin e-postadress för att ta 
emot fakturan elektroniskt. Har du inte 
anmält din adress ännu, gör det på 
hemsidan. 
 
Välkomstbrev 
Nu har vi med Stina Näslunds fina 
hjälp fått klart välkomstbrevet för 
nyinflyttade. Välkomstbrevet kommer 

att läggas i brevlådan hos den som 
flyttar in. 
 
Röjning med kedjeröjare 
Per-Olov Larsson har nu gjort den 
årliga röjningen av sidor och diken 
med kedjeröjare. 
 
Insamling av e-postadresser 
I vår strävan att öka servicen till våra 
medlemmar samt spara pengar i 
föreningen har vi skapat ett e-post-
register. Längst ned på hemsidan finns 
möjlighet att sända sin e-postadress 
ihop med fastighetsbeteckning och 
om man så önskar ange att man vill få 
fakturan via e-post. Hittills har vi fått in 
ett 50-tal adresser! 
 
Flyttanmälan direkt på hemsidan 
Nu är det enklare både när man flyttar 
hit och när an flyttar härifrån. Vi har 
skapat ett formulär som man ska fylla i 
för att meddela styrelsen de aktuella 
ägarförändringarna. 
 
Anslagstavla 
Ca 450m in på Humledalsvägen, på 
höger sida har vi fått vår efterlängtade 
anslagstavla. Syftet är att våra 
medlemmar ska kunna få viktig 
information. 

 
 
Vindfällen, döda träd mm 
Styrelsen har tagit ned 4 vindfällen 
som under en tid riskerat att falla ned 
över vägen mot Davidsnäs gård och 

Norrkärr. Samtidigt fälldes en handfull 
torra och dåliga träd som också 
riskerade att falla över vägen på 
samma plats. Liknande fast mindre 
åtgärder har gjorts på flera platser. 
Egentligen ligger ansvaret på 
fastighetsägaren att undanröja en 
sådan här fara, men vi hoppas att 
respektive fastighetsägare 
uppskattade hjälpen. 
 
Vykort från Humledalsvägen 
Nu kan du beställa våra vykort med 
fina bilder från Humledalsvägen med 
omnejd. Storlek A6. 
Självkostnadspriset är 1 kr styck plus 
ev porto (11kr) om du vill att vykorten 
ska skickas med post. Tryckkostnaden 
har inte belastat vägsamfälligheten. 
Tack till Stina och Börje för denna 
trevliga idé! 

 
 
Säkerhetsarbete - sikt vid utfart på 
Hälleforsnäsvägen 
Vi arbetar med många olika initiativ för 
att öka säkerheten. Ett av dessa är att 
förbättra sikten. I helgen gjordes en 
något större röjning av sly vid utfarten 
på Hälleforsnäsvägen. Viktigt att se 
men också att synas. 
 
Första debitering för tillfällig 
belastning av vägen 
Vår kassör Elisabet meddelar att det 
nya regelverket för tillfälliga högre 
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belastningar av vägen, nu är på plats 
och för fösta gången tillämpats. Avtal 
har skrivits rörande byggprojekt på 
Davidsnäs 3:1 (Arlbring). 
Depositionsavgifter om 20 778 kr har 
debiterats för 2019 och 2020. Om den 
verkliga transportvolymen avviker 
justeras beloppet vid årets slut.  
Fastigheter kommer att debiteras så 
länge byggprojekt pågår. 
 
Grannsamverkan 
Sedan ett tag är vi igång med 
grannsamverkan. Du som har brevlåda 
längs våra vägar har fått information 
och dekaler. Skyltar är uppsatta längs 
vägen. Kontaktvägar med polisen är 
upprättade.  Du som vill ha skylt på 
din fastighet kan kontakta Roger 
Melin. Vi kan nu löpande hålla 

varandra 
uppdaterade om 
misstänkta 
händelser via en 
SMS-grupp. Anmäl 
ditt mobilnr nu på 

hemsidan. Stort tack till Roger som 
tagit initiativet och drivit frågan. 
 
 
Farthinder på vägen mot Östtorp 
samt mot Norrkärr 
Nu är farthinder inkl skyltar på plats 
vid Östtorp 1:47 samt vid Davidsnäs 
1:26.  

 
 
Inventering och besiktning av 
trummor 
Den 29 september genomförde vi en 
inventering och besiktig av tvär- och 
längsgående trummor i hela 
vägsystemet. Generellt ser det mycket 
bra ut. De tvärgående trummorna är 
48 till antal, 6 behöver bytas, 11 är 
osäkra. Bedömning av de osäkra görs i 
samband med dikningen. 
 
 

Ledningsanvisning inför dikning 
Ni som åkte på vägen i höstas har 
kanske sett att det kommit upp 
markeringar i olika färger. Dessa är till 
för att visa grävmaskinisten som ska 
utföra dikning och byte av trummor 
vart el-, tele- och fiberledningar finns. 
 
Arbetsdag på Östtorp 
Varje höst har de boende på Östtorp 
en arbetsdag. Vi har varit där och 
hjälpt till med att såga av grenar som 
stuckit ut över vägen. 
 
Bortforsling av bilvrak 
Två stycken bilvrak fanns i skogen i 
nära anslutning till vägen. Tack till 
fastighetsägaren som nu tagit bort 
bilarna. Det är viktigt för trivseln i 
området och för miljön att skrot och 
avfall inte ligger i naturen. 
 
Upphandling av vinterväghållning 
Styrelsen har beslutat att samtliga 
tjänster för väghållning som köps in av 
föreningen ska upphandlas och att 
anbud ska tas in från flera 
leverantörer. En arbetsgrupp bildades 
för att handla upp vinterväghållning. 
11 entreprenörer tillfrågades, tyvärr 
var det bara Maskinringen som kom in 
med anbud. Uppdraget har därför 
lämnats till Maskinringen. 
 
Vägnätets diken 
Vägnätets diken var i stort behov av 
rengrävning. En av de allra viktigaste 
åtgärderna för att få en fungerande 
väg är att den är torr. Vatten kan 
försämra bärigheten, orsaka halka, 
tjälskador och mycket mer. Det gäller 
att få bort vattnet från vägytan utan att 
det tränger ner i vägkroppen. Här 
kommer dikenas viktiga betydelse in. 
Ett antal trummor har också bytts ut. 
 
Spolning av trummor 
Erland och Börje tillsammans med 
brandkåren har spolat rent trummor i 
vägnätet. 
 
Ny trumma i Humledal 
Ytterligare en trumma behövdes för 
att leda undan vattnet i Humledal nära 
bäcken mellan Lilla Klevhammarsjön 
och Örhammaren. 

 
 
Efterarbeten dikning 
Efter trumbyten har det blivit 
sättningar i vägen. Vi har justerat med 
nytt material. Vi räknar med att 
ytterligare sättningar kommer att ske. 
Vi har också lagat potthål över hela 
vägnätet. Följden är en relativt slät 
och fin väg. Föreningen har köpt in två 
lass med material som ligger i 
närheten av sjön Klevhammaren. 
 
Soligare badplats 
Tack till Flens kommun som nu har fällt 
träd vid badplatsen så att vi kan få lite 
sol på oss till sommaren. 
 
Vad är på gång? 
Gå in på hemsidan och klicka på 
”Utveckling” så kan du läsa löpande 
notiser om vilka projekt och initiativ 
som pågår. 
 
 
Glad vår! 
 
Önskar styrelsen 
 
 


