STYRELSEMÖTE 2011-07-14
med Gredeby vägars samfällighetsförening.
Närvarande var :
Stefan Garsten - ordförande,
Benny Julås – kassör, Michael Ohlsson - sekreterare
Anders Åkesson och Mia Håkansson - ledamöter
Ulf Widenfors och Alf Petersson - suppleanter.
Mötet ägde rum hemma hos Alf Petersson.
1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen lästes upp samt godkändes.
3. Då förra mötets protokoll var stämmoprotokollet och samtliga i styrelsen
läst igenom detta och skrivit på det, lades det till handlingarna.
4. Genomförda arbeten:
Kantskärning har utförts av Rutger Sandström under Juni månad.
Det har inkommit en del synpunkter på utförandet som framför allt går ut
på att det blivit för branta kanter på de partier av vägen som ligger lite
högre, samt att en del stolpar och stenar i murar blivit nedkörda. För att
åtgärda de branta slänterna har vissa partier fyllts ut med makadam.
Styrelsen skall göra en vägsyn tillsammans med Rutger i slutet av Juli för
att se om något behöver åtgärdas.
Styrelsen beslutade att via ett meddelande till fastighetsägarna uppmana
dem att rensa bort buskar och sly som växt upp mellan vägen och
fastighetsgränsen. Detta speciellt vid de stenmurar som vetter mot vägen.
Växtligheten försvårar bla vid snöröjningen.
Fastighetsägarna bör även påminnas om att med tanke på framkomlighet
och trafiksäkerhet hålla efter de träd och häckar som växer vid
tomtgränsen och kan skymma sikten.
Ordförande tillsammans med Alf skriver detta meddelande.
Ordförande har varit i kontakt med trafikverket ang det lösa avbärarräcket samt att slänterna är för branta vilket innebär att fyllnadsmassorna
kommer att rinna iväg och underminera vägbanan vid järnvägsöverfarten.
Trafikverkets representant Kjell Rydeke har svarat att de har reklamerat
arbetet och felen kommer att åtgärdas.
Styrelsens beställda belägningsarbete med högtrycks beläggning i
sprickorna i vägbanan (snabellagaren) av Svevia är genomförd.

Kantklippning är beställd och skall genomföras vecka 29.
5. Inga registrerade ändringar i debiteringslängden. En fastighet har bytt
ägare och en skall byta ägare snart.
6. Kassören rapporterade om det ekonomiska läget.
I kassan finns för tillfället ca 81.000kr efter att alla årets utdebiteringar är
inbetalda från samfällighetens medlemmar.
Dessutom finns medel bundna i fonder.
Vi har även fått en extra inbetalning från vägverket på 6.169 kr pga de
ökade kostnaderna för vinterväghållningen.
En faktura på 55.000 kr gällande kantskärningen har inkommit.
7. Då ordförande skall åka till Kosovo på internationell tjänstgöring from
2011-08-08, kommer styrelsen att via mail etc att lösa löpande arbeten i
hans frånvaro. Då även kassören är firmatecknare kommer även detta
förhoppningsvis att fungera.
8. Övriga frågor.
Försäljning av samfällighetens snöblad kommer att skötas av Ulf
Widenfors, suppleant i styrelsen.
Ulf skall till hösten lägga ut en annons på blocket samt då även vidtala de
som redan anmält sitt intresse för snöplogen. Bladet säljes till
högstbjudande med ett minimipris på 15.000 kr.
Styrelsen har tidigare pratat om att lägga upp någon form av hemsida för
att informera om samfällighetsföreningen, och dess verksamhet.
Alf visade sin hemsida ”Gredeby.com” där han lagt in en avdelning för
vägsamfälligheten. Styrelsen beslutade att utnyttja denna möjlighet att
sprida information.
9. Nästa möte kommer om inget oförutsett inträffar att ske vid årsskiftet, när
ordförande är hemma på leave (ledighet från sin utlandsmission).
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