
Verksamhetsberättelse för 2010 års aktiviteter i 
Hällbybrunns vägförening 

 
Detta är vår sjätte årstämma för Hällbybrunns vägförening. I år har vi har börjat 
den långa processen för att övergå till kommunalt huvudmannaskap och som ett 
första led i det satte vi över 1,5 miljoner kronor på ett kommunkonto. Dessa 
pengar kommer att användas av Lantmäteriet för att förbereda en detaljplan i 
Hällbybrunn.  
 
Vi har under året gjort vägförbättrande åtgärder i Lerdalen och för att kunna 
utföra detta gallrades det ut träd och buskar som inkränkte på vägbanan. 
Eskilstuna Energi & Miljö har fått nya lagkrav på sig att inte backa med sina 
soppbilar, vilket har lett till att boende på Ängsvägen får ta upp sina soptunnor 
till Brunnsallén och att Albanovägen har öppnats upp för trafik för 
utryckningsfordon och arbetsfordon. Detta skedde i samarbete med BRF 
Brunnsparken. Vi tog även här bort lite träd och buskar som inskränkte på 
vägbanan. Vi har även krav på att göra en vändplan på Östra vägen men det drar 
dessvärre ut på tiden då ”bollen” ligger hos kommunen just nu. 
 
Vägavgiften för 2010 gick lika smidigt att få in som föregående år och som 
vanligt tackar vi i styrelsen för vår kassörs utmärkta arbetsinsats. 
 
Ekonomin ser bra ut så vi har inga behov på att bygga upp en större kassa trots 
att vi gjorde ett minusresultat för året på 1 311 000 kr så har vi fortfarande 
tillgångar på 1 638 000 kr.   
 
Vi har sammanlagt haft åtta stycken styrelsemöten under året och protokollen 
finns upplagda på hemsidan www.hbvf.se. På hemsidan finns det även 
information om aktuella händelser i vägföreningen. Ett bra tips, är att anmäla sig 
till vägföreningens mailinglista för att få e-post när det har hänt något nytt på 
hemsidan. 
 
Vi i styrelsen vill tacka för förtroendet och hoppas att vi åter kan få förtroendet 
att leda arbetet för 2011. 
 
 
Styrelsen Hällbybrunns vägförening 
 
 
________________ 
Mikael Didriksson 
Ordförande 


