
STYRELSEMÖTE 2011-03-06 
med Gredeby vägars samfällighetsförening. 

Närvarande var; 
Stefan Garsten - ordförande,   Benny Julås - kassör, 

Anders Åkesson – ledamot,  Michael Ohlsson – sekreterare, 
Mia Håkansson-ledamot och Ulf Widenfors - suppleant 

Mötet ägde rum hemma hos Mia 
 

1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 
 

2. Dagordningen lästes upp och godkändes. 
 

3. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

4. Inga nya genomförda arbete har genomförts sedan förra mötet. 
 

5. Inga registrerade förändringar i debiteringslängden sedan förra mötet. Kassören skall ta 
kontakt med de nya fastighetsägarna till Gredeby 2:8 för att uppdatera registret. 
 

6. Kassören rapporterade om det ekonomiska läget; vi har ca 70.000 på kassakontot efter 
inbetalning av vägavgifter. 

a) Utdebitering: Styrelsen beslutade att föreslå stämman att höja utdebiteringen från 
nuvarande 15 kr/andel till 20kr/andel. 
Detta beroende på de två senaste årens långa och snörika vintrar som tagit hårt på kassan 
samt att styrelsen planerar lite större arbeten de närmaste åren. 

b) Ordförande föreslog att samfällighetens snöblad skall utbjudas till försäljning.  
Bladet har inte använts de senaste åren samt att de eventuella entreprenörer som anlitas 
för vinterväghållningen i regel har egna snöblad. Samfällighetens eget snöblad ligger 
bara och rostar sönder.  
Styrelsen beslutade att föreslå stämman att sälja snöbladet. 

c) Ordförande skall göra ett nytt försök att sälja vägbulorna på blocket till våren. 
 

7. Mia erbjöd sig att samla in vägsamfällighetens snökäppar efter vintersäsongens slut. 
 

8.  Ordförande har gjort ett förslag på kallelse till en vägarbetsdag för samtliga medlemmar. 
Denna skall presenteras på stämman. 
 

9. Stämman: 

a) Ordförande presenterade ett förslag på att under stämman presentera aktuella 
mötespunkter, dokument och protokoll löpande under mötet med hjälp av bildprojektor. 
Styrelsen beslutade att godkänna detta. 

b) Gredeby-skylten är tillverkad och Mia skall fräsa in bild och text. 
 
 



10. Det beslutades att Ulf skall beställa sopning av samfällighetens vägnät. 
En dräneringsbrunn ingående i den nya dräneringsledningen som färdigställdes i somras vid 
Anders Åkessons lada behöver kompletteras med ett lock samt påkörningsskydd. Ulf 
Widenfors undersöker och föreslår en lösning. 
 

11. Nästa möte blir stämman den27 mars i Nättrabyskolan, lokal blir arbetslag 3-5 i 
huvudbyggnaden. Någon form av vägvisning från ”ordinarie” möteslokal (matsalen) 
behöver ordnas. 
Mia ordnar fikabröd,  övriga i styrelsen tar med kaffe. 
 

12. Ordförande avslutade mötet samt tackade Mia för fastlagsbullar o kaffe under dagens möte. 

 

Gredeby 

2011-03-06 

 

 

_____________________________    ____________________________ 

Stefan Garsten      Michael Ohlsson 

Ordförande       Sekreterare 


