
På stämman föreslogs det att styrelsen skulle verka för en säkrare trafiksituation ge-

nom att införskaffa reflexer för utdelning till boende i Gredeby. 

I nuläget har vi inga reflexer att dela ut men arbetet med att tigga ihop reflexer pågår. 

Vi ber boende som är ute och rastar sina husdjur eller är ute i andra ärenden efter att 

mörkret lagt sin mörka hand över Gredeby att märka ut sig med någon form av reflex, 

ljus eller liknande. 

Mörkret faller. 

Då har hösten kommit på riktigt, i slutet på oktober kom den första riktiga kylan minus 

5 grader natten till den 27 oktober.  

Med anledning av detta vill vi i styrelsen varna för halt väglag för fotgängare, cyklister 

och bilförare. Vi har inte kommit igång ännu med vinterväghållningen så vi ber alla att 

ta det försiktigt. 

Höstens första kyla. 

Hej vår vinterby. 2012-11-18 
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Vinterväghållning. 

Under stämman 2012 beslutades att Ulf Widenfors även denna vinter kommer att skö-

ta om våra vägar. Med anledning av detta vill vi påminna om att de privata delarna av 

vägarna som finns i Gredeby inte snöröjs genom vägförreningens försorg.  Det går  bra 

att sluta egna avtal med Ulf Widenfors om snöröjning, denna snöröjning ersätts ej av 

vägföreningen, ej heller är föreningen delaktig i den prissättning Ulf använder för des-

sa uppdrag. 

För att underlätta spridning av information och kallelser ber vi samtliga delägare i väg-

samfälligheten lämna sin mailadress till sekreteraren eller ordföranden. 

Vår E-post finns på sista sidan. 

E-post. 



Styrelsen Gredeby vägars samfällighetsförening. 

 

Stefan Ordförande Tel.0732-770291 

E-post: stefan.garsten@telia.com 

 

Micke Sekreterare Tel.0766-399233 

E-post: mickeoannlie@gmail.com 

 

Benny Kassör  Tel.0455-12743 

E-post: julasbygg@telia.com 

 

Mia Ledamot  Tel.0455-47365 

E-post: mia.liljeholm@hotmail.se 

 

Anders Ledamot  Tel.0455-47451 

E-post: majken.akesson@gmail.com 

 

Alf Suppleant Tel. 

E-post: alf@gredeby.com 

 

Ulf Suppleant Tel.0708-331343 

E-post:  ulf.gyllstrom@euromail.se 

Vi kommer även i år att sätta ut snökäppar för att märka ut våra vägar när snön lägger sitt vita täcke över Gredeby. Under de 

gångna åren har någon eller några roat sig med att dra upp snökäpparna för oss. Vi ber er att vara uppmärksamma på sådan 

skadegörelse, och kontakta oss omgående om ni ser att någon snökäpp saknas. 

Snökäpparna är ju till för oss alla så att vi kan få vägarna plogade på ett säkert sätt, de underlättar också vid trafikering av vägar-

na under dygnets mörka timmar då de är utrustade med reflexer. 

Snökäppar 

Skadegörelse. 

Det var mycket vi ber er, ge akt på, kontakta styrelsen och så vidare. Bortsett från allt detta så tycker vi att Gredeby med dess 

invånare är en mycket bra by att vara vägsamfällighetstyrelse för. 

Vi önskar er alla en trevlig vinter utan allt för mycket snö. 

 

Slutord. 

Under del av det gångna året har järnvägen varit otrafikerad, under denna tiden har det förekommit skadegörelse på signalerna 

vid järnvägsövergången. Dessa signaler är till för vår säkerhet vid passage av övergången. 

Vi ber er att  kontakta styrelsen om ni ser att signalerna av någon anleding inte fungerar eller ser ut att vara trasiga. 


