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7'id:

Plats:

Nrirvarande:

Ej ntirvarande:

torsdagen den 18 ianuari 20lB kl. lg.A0
Hos Lars Inge Carlsson

Lars-Inge Carlsson ( LIC ) Ordforande
Gunnar Gustafson (GG) Vice ord/örande
Stefan Tidholm (ST) Sekreterare
Rolf Elsrud (RE) Kassör
Jan Hörman (JH) Ledamot

Pontus Norlin (pN)
Towe Wik (W)
Sofia Pettersson (SP)

sl

$2

s3

$4

Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

Godkännande av dagordning samt var av justeringsman
Dagordningen godkänns utan ändringar. Tll justeringsman valdes
Gunnar Gustafsson.

Genomgång / godkännande av föregående protokoll
Protokoll från foregående möte godkåndes utan ändringar.

Skrivelser/rapporter

[J stadsnät behöver kontaktas gällande deras pågående arbete med
dragning av fiber i och i anslutning till våra vagår. Vdgen behöver
återstäilas på ett tiilfredsstäilande satt och saåtäilighäten och
boende i området behöver informeras om när och var arbete
kommer att ske. samtälligheten har heller inte kontaktats före
uppstart. Lars-lnge tar kontakt med Jan-olov Johansson på
Stadsnät.

[J Lundbergs awerkning avAnnelund och dom tunga transporter
som föranletts av detta har inneburit slitage på vågen. cykelvågen
och Flugsvampsvägen behöver snyggas titt gattande pinnar ocä
rester från awerkningen. Rorf kontat<lar t-unänergs.

E Gällande Annelund och den ökade trafiken på Kremlavägen-
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längs Gamla Hjälmarvägen så beslutade vi att kontakta NAför attden vågen skapa opinion gäilande trafiksituationen i området.
Lars-tnge koniaktar -tan wilt på NA. Måret aiåtila tif ån nv utr"rtmot 207:an.

pl Fortfarande är slitageaviften inte inbetald från en medlem. En nypåminnelse skickas ut.

El En fastighetsågare för en ny avstyckad fastighet har heller inte
betalt inträdesavgiften och årsavgift. Rolf hal informerat om våra
bestämmelser och skickat påminnelse. M awaktar reaktion.

Ekonomiska läget

El Ett kommunatt vågbidrag på 6 000kr för året har bevitjats
samrålligheten.

Kassa
Plusgiro
Sparkonto
Asfaltfond
Reservfond

$umma

Skulder

Omkost.
Veigkonio
Asfalt
Cykel
Grön
Belysning

Saldo

3s0.00
559,282.7A
80,958.62

128,903.32
596,094.00

1,355,599.64

8,270.67

Budget Förbrukat

19.00
164,577.63

4,084.80 24,000.00 19,915.20
193,671.00 220,000.00 26,329.00

0.00
-16,030,00 30,000.00 46,030.0CI
25,812.0A 30,000.00 4,1g8.00
31,375.57 45,S0.00 13,624.43

$6 Vägstatus

[J Asfaltskrossen på champinjonvågens nedre det har farit illa av
trafiken. Får ses över och åtgärdas efter vintern.

EI Bläcksvampsvägen håror är åtgärdade av en fastighetsågare. M
besl utade att ko m pen sera fastig hetsägaren för m ateria I kostnaden.

[] 3 gatulampo-r är på väg att gå sönder eller är sönder på
Brunsopps-Aspsoppsvägen. Vi har noterat detta men awaktar
åtgard tiils fler lampor gå'tt sonder och det är mÄtiverat att nviå
skylift och göra en åtgärd.
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[J Lars-lnge ordnar med en parkeringshänvisningsskylt till Kärrets
parkering med placering i korsningen
C h a m pi njo nvågen/Krem lavägen.

Övriga frågor

[J lnga övriga frågor.

Följande externa möten har genomförts sedan foregående möte
(=period), vilket är grund för ekonomisk ersättning "

Antal möten 2O17-2018

Ordförande{LtC}

Kassör{RE}

$ekreterare(ST)

Ledamotl (GG)

Ledamot2 {JFt}

Suppleantl {PN}

Suppleant2 {$P}

1

0

a

0

0

0

0

2

1

0

0

0

n

0

$8

$e

Nästa möte

Den 'l 2 aprrl klockan 18:00 hos Lars-lnge.

Mötets avslutande
Ordforande förklarar mötet avsl utat.

Md protokollet

^'l ."') ---- /,"11 / ,,' ' .! I
C'p#"^^- /,rJ__-

-

Stefan Tidholm

Justeras
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