
STYRELSEMÖTE 2012-02-19 
med Gredeby vägars samfällighetsförening. 

Närvarande var : 
Benny Julås – kassör, Michael Ohlsson - sekreterare  

Anders Åkesson och Mia Håkansson - ledamöter 
Ulf Widenfors - suppleant. 

Mötet ägde rum hemma hos Michael Ohlsson. 
 

1. Mötet öppnades och i frånvaro av ordinarie ordförande valdes Mia 
Håkansson till dagens ordförande för mötet . 
 

2. Dagordningen lästes upp samt godkändes. 
 

3. Förra mötets protokoll gicks igenom därefter lades det till handlingarna. 
 

4. Genomförda arbeten: 
Kantklippning genomfördes i början av sommaren, vilken utfördes 
mycket väl. 
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 har tidigare tagit ett beslut om att ordförande skulle genomföra 
vägsyn tillsammans med Rutger för att åtgärda problemen med de 
nedrivna stenarna och stolparna. 
Troligen har detta glömts bort.  
Eftersom kassören har betalt fakturan för utfört arbete kan det bli lite svårt 
att kräva ersättning av Rutger för det vi anser att han kört sönder. 
 
Trafikverket har åtgärdat de lösa vägräckena vid järnvägsövergången, 
vilka styrelsen framfört klagomål till dem om. 
Då det framkommit synpunkter på att vägbanken är väldigt hög och brant 
vid järnvägsöverfarten, i synnerhet på de partier som saknar avbärarräcke 
skall styrelsen vid senare tillfälle i samband med vägsyn avgöra om detta 
behöver åtgärdas på något sätt. 
 
Styrelsens beställda belägningsarbete med högtrycks beläggning i 
sprickorna i vägbanan (snabellagaren) av Svevia är genomförd. 
 

5. Tre registrerade ändringar i debiteringslängden. Kassören inhämtar 
uppgifter om dessa. 
 



6. Kassören rapporterade om det ekonomiska läget. 
Vid årets början fanns 28 000 kr på kontot. 
Under 2011 har det varit 112 000 kr i intäkter och 155 000 i utgifter vilket 
resulterar i ett underskott under året på 42 000 kr. 
 
I kassan finns för tillfället (12/2) ca 55.000 kr efter att vi erhållit 41 348 kr   
i statliga bidrag. 
Till denna summan kommer de komunala bidragen och årets 
utdebiteringar från samfällighetens medlemmar. 
Dessutom finns medel bundna i fonder. 
 
 

7. Då ordförande för tillfället befinner sig i Kosovo på internationell 
tjänstgöring och kommer att göra detta även under tiden för årets stämma 
tom sjätte april diskuterades hur ordförandeskapet skall lösas under 
stämman alternativt att skjuta på stämman till att Stefan är tillbaka i 
Sverige. 
Eftersom han kommer hem skärtorsdagen och det inte är lämpligt att ha 
stämman under påsken så innebär det att det dröjer fram till mitten av 
april innan stämman i så fall kan genomföras. 
Styrelsen beslutade att genomföra årets stämma onsdagen den 28 mars kl 
18 00 i Nättrabyskolans lokal kallad ”Modulen”. 
Ulf föreslog att istället för som vanligt bjuda på fika efter mötet göra 
tvärtom för att på så sätt lätta upp stämningen lite. 
Det beslutades att till årets stämma bjuda på korv och fika före mötet. 
  

8. Övriga frågor. 
Samfällighetens snöplog har under hösten sålts genom en annons på 
blocket. Bladet inbringade 15 000 kr exkl moms. 
 
Ulf påpekade att vi bör informera medlemmarna lite bättre om 
vägsamfälligheten och dess arbete vilket kanske skulle resultera i att 
medlemmarna blir lite mer delaktiga i vägarnas skötsel och att tex 
snökäpparna får stå ifred. 
Ulf föreslog att ett informationsblad bör delas ut tex två gånger om året. 
Styrelsen har tidigare beslutat om att ”marknadsföra” sig och 
samfällighetsföreningen på hemsidan ”GREDEBY.com” vilken drivs av 
Alf Petersson, suppleant i styrelsen.  
Här skall i fortsättningen protokoll etc införas. 
Styrelsen beslutade att gå vidare med förslaget om informationsblad. 
 
Styrelsen diskuterade 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. 
 
 
Styrelsen beslutade om att anordna en arbetsdag. 
 
En mötesskylt i närheten av Spelmanstorpsvägen har under året blivit 
nedkörd. Styrelsen beslutade att den skall återmonteras under nästa 
arbetsdag. 
 

9. Nästa möte blir stämman den 28 mars. 
 
 
 
Gredeby 
2012-02-19 
 
 
_________________  ___________________ 
Mia Håkansson   Michael Ohlsson 
Mötesordförande  Sekreterare 


