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Föreningen: 
Resarö vägförening bildades 1956 enligt lagen om enskilda vägar och förvaltar idag cirka 3 mil väg 
på Resarö i Vaxholms kommun. RFV är en av landets största vägföreningar med 1070 delägande 
fastigheter. Summan av andelstalen uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 940,513. Vägföreningens 
verksamhetsområde innefattar de flesta vägavsnitt på ön. Antalet bofasta har vuxit kraftigt de 
senaste åren och detta ställer i sin tur stora krav på vägföreningen. Främst gällande vägunderhåll, 
vägförbättringar och utökning av belysningen.  

 
Verksamheten: 
Vägföreningens verksamhet under 2018 har förutom sedvanligt reparations- och 
underhållsarbete samt vinterväghållning av vägarna präglats av framtida insatsområden. 
 
Under året har följande arbeten utförts: 
Vägunderhåll sommar: Beläggningsarbeten har utförts på Svenonius väg, Furuvägen, 
Ytterbystrandsvägen, Dalstigen, Överbyslingan samt Västerskogsvägen. Sladdning och saltning 
har skett kontinuerligt vid behov under året. 
Vägunderhåll vinter: 
Snöröjning, sandning, påfyllning av sandlådor. 
Dikesarbeten: 
Vägföreningen har utfört dikesarbeten på Furuvägen, Gärdesvägen och Ytterbystrandsvägen. 
Slyröjning: 
Vi har sly röjt och tagit bort träd, grenar och buskage för bättre sikt och framkomlighet. 
Pott hål: 
Det har skett kontinuerlig lagning av pott hål på olika ställen runt om på ön.  
Fartgupp: 
Under året har fartgupp placerats ut på våra vägar efter medlemmarnas önskemål om att 
sänka hastigheten. Efterfrågan har varit så stor, så det kommer att behövas inköp av fler 
fartgupp kommande år. 
Vägskyltar: 
Föreningen har köpt in olika vägskyltar, bl.a. upplysningsskyltar för svallis inför vårens behov. 
Även koner har köpts in. Vi har tagit bort gamla slitna skyltar och satt upp nya. Enligt krav från 



Trafikverket var vi tvungna att ta bort axeltrycks-skyltarna som sitter under Välkomst-skyltarna 
på en del platser. 
Vägräcken: 
Det är uppsatt vägräcken vid Ytterbystrandsvägen (mittemot Moholmen) och vid 
Överbyslingan. Planer finns för uppsättning vid Isterbergsvägen och Lövuddsvägen också. 
Belysning: 
Föreningen har satt upp belysningsstolpar med LED-lampor vid Terbiumvägen och Färjeläget 
(Överby). Det är planerat för grävning och uppsättning av stolpar på Backstigen. Vi har också 
fått en offert från ONE för vägbelysning på Storäng. 
Beläggning: 
Beläggningsarbeten har utförts på Svenonius väg, Furuvägen, Ytterbystrandsvägen, Dalstigen, 
Överbyslingan samt Västerskogsvägen. 
Vatten och avlopp: 
VA-utbyggnaden vid Storäng fortgår. Enligt Roslagsvatten skulle arbetet avslutas hösten 2018, 
men det är inte klart ännu (feb 2019). 
 
Vi har haft ett mycket gott samarbete med våra lokala företag här på ön. Ett stort tack till er för 
att ni alltid ställer upp med kort varsel: 
Resarö trädfällning 
Waxholms Mark 
Propellertjänst 
Skog och Hus T. Berg 

 
Dagvattenhantering inom detaljplaneområden där Resarö Vägförening är väghållare. 
Omfattande utredningar har gjorts av Resarö Vägförening över hur dräneringsflödena på 
Resarö ser ut idag och hur de kommer att förändras i framtiden på grund av bl.a. 
klimatförändringar, förtätningen av byggnationen, det ökade permanentboendet, ökad 
avverkning på nya och gamla tomter samt ökad hårdbeläggning på tomtmark och vägar. 
Styrelsen har gått igenom utredningarna och kan konstatera att dikesfördjupningar och byte av 
vägtrummor kommer att bli nödvändiga. Detta berör inte bara vägföreningen utan även många 
fastigheter eftersom ofta U3 områden ligger på fastighetsmark. Styrelsen och inhyrd expert har 
deltagit i diskussioner med Vaxholms kommun om bl.a. dräneringsfrågor som rör vägarna. Vi 
undersöker för närvarande hur det här arbetet bäst kan bedrivas och även göra analys av 
kostnadsbilden. 

 
Formalia: 
Ordinarie årsmöte genomfördes den 2018-03-19 i Resarö församlingsgård. Under 
verksamhetsåret har 11st protokollförda sammanträden med styrelsen genomförts. 
Arvoden för styrelsearbete har utgått i enlighet med årsmötesbeslut. Beträffande 
Vägföreningens ekonomi hänvisas i övrigt till efterföljande resultat- och balansräkning.  
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Lars Anrén                             Håkan Blom  
 
 
Joanna Holmqvist                Johanna Antevik 


