
STYRELSEMÖTE 2012-07-11 
med Gredeby vägars samfällighetsförening. 

Närvarande var : 
Stefan Garsten - ordförande, Michael Ohlsson - sekreterare  

Anders Åkesson och Mia Håkansson – ledamöter. 
Mötet ägde rum hemma hos Stefan Garsten. 

 
1. Mötet förklarades för öppnat. 

 
2. Dagordningen lästes upp samt godkändes. 

 
3. Förra mötets protokoll vilket var stämman, gicks igenom därefter lades 

det till handlingarna. 
 

4. Aktuella frågor: 
Vägsyn och vägdeklaration 
Det beslutades att Stefan, Micke och Anders skall träffas den 19/7 för att 
sätta upp de nerkörda 30-skyltarna samt se över de mötesskyltar som 
behöver rätas upp samt tvätta av samtliga skyltar. 
 
Styrelsen fattade beslut om att ordf skall beställa rep av sprickor i 
vägbeläggningen, -”snabellagaren”- snarast.  
 
Styrelsen beslutade att genomföra en  arbetsdag till hösten då samtliga 
vägtrummor skall rensas och märkas ut i likhet med förra året. Det 
beslutades att sekr skall köpa märkfärg för detta ändamål.  
 
Under året kommer vägverket att genomföra en vägsyn, denna har 
tidigare genomförts tillsammans med någon i styrelsen men kommer från 
och med nu att genomföras enskilt. 
 
På stämman kom det ett förslag om att dela ut ett informationsblad till 
samfällighetens medlemmar för att informera om vägens skötsel och för 
att få medlemmarna mer engagerade i vägen och styrelsearbetet. 
Styrelsens avsikt är dela ut informationsblad inför vintersäsongen och där 
ta upp frågor rörande vinterväghållningen samt information för dem som 
vill ha hjälp med snöröjning av privata vägar och uppfarter, samt priser 
för detta. Detta är ju något som avtalas direkt med entreprenören och rör 
inte vägsamfälligheten. 
I detta infoblad bör även nämnas att de hästägare som rider längs vägen 
bör se till att ta bort den ev hästspillning som blir. En del gör detta redan 
men inte alla. 
 



 
I bladet bör det även nämnas om den skadegörelse som förekommer bla 
på järnvägsövergångens varningslampor som blivit sönderslagna vid ett 
flertal tillfälle. 
 
 

5. Ekonomi: 
Kassören var inte närvarande vid mötet men meddelade via ordf att 
samtliga vägdelägare erlagt utdebiteringen. 
Driftsbidrag från vägverket och kommunen har erhållits. 
Inga större utgifter väntas inkomma. 
 

6. Övriga frågor. 
Ordf har haft väghindren till försäljning på annons tidigare men inga 
intresserade har hört av sig. Det beslutades att inte göra mer för tillfället 
utan att vänta ett tag och se om de kontakter som tagits utmynnar i något. 
 
 

7. Nästa möte beslutades att hållas den 28 oktober kl 1100 hos Mia.  
 

8. Ordförande avslutade mötet. 
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_________________  ___________________ 
Stefa Garsten   Michael Ohlsson 
Ordförande   Sekreterare 


