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mars.
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VERKSAMHET

 Under 2019 har föreningen arbetat med sedvanlig snöröjning och halkbekämpning genom 
upphandlad entreprenör PBES AB. 

 Styrelsen har genomfört ett särskilt möte med entreprenören inför vintersäsongen, och 
bedömer att dialogen fungerar bra. 
          

 Under sommarhalvåret har föreningen skött om klippning av grönytor och genomfört 
löpande underhåll av vägnätet i form av röjning av sly och laga hål i grusvägar. 
    

 Vägföreningen beviljades bidrag från kommunen för att asfaltera Konstnärsvägen och del av
gång- och cykelvägen längs Malmvågsvägen. I samband med de vägarbetena uppfördes ett 
farthinder på Konstnärsvägen och två på grusvägen i Kolbotten. Förstnämnda farthinder i 
enlighet med motion till årsmötet.      
     

 Föreningen har, efter att frågan väckts i motion till årsmötet, skickat skrivelse till Uppsala 
kommun med begäran om att utöka pendlarparkeringen på östra sidan om järnvägen. 
Utbyggd pendlarparkering finns nu bland kommunens planerade kommande åtgärder.

 Föreningen har fört dialog med Uppsala kommun angående finansiering av den förrättning 
som kommunen lämnat in begäran om till lantmäterimyndigheten. Föreningens hållningen 
gentemot kommunen har varit att vi inte accepterar att kostnaden för förrättningen delas av 
föreningens medlemmar, utan att Uppsala kommun i sin tidigare roll som exploatör bekostar
den i sig nödvändiga förrättningen. Lantmäteriet kommer att hålla ett öppet möte om 
förrättningen under våren 2020. För att reda ut finansieringsfrågan har föreningen efterfrågat
deltagande från kommunen vid årsmötet.



 Hemsidan har uppdaterats för att bli mer lättöverskådlig och enkel att navigera på. Den 
tidigare facebooksidan har omvandlats till en bredare sida för utbyte av information rörande 
Vattholma.

 Uppsala kommun har tillskrivits med anledning av problem att snöröja pga en vildvuxen 
häck vid en fastighet. Kommunen har påbörjat process för att få häcken åtgärdad.

 Styrelsen sprider information via föreningens hemsida och har en kontinuerlig dialog med 
boende via föreningens Facebook-forum. Besök www.vattholmavagforening.se för mer 
information.

Vattholma den 12 februari
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