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Tid: tor.sdagen den 26 april 2018 kl. 18.00

Plats: Hos Lars Inge Carlsson

NrirvararuIe: Lars-Inge Carlsson ( LIC ) Ordforande

Gunnar Gustafson (GG) Vice ord/örande
Stefan Tidholm (ST) Sekreterarc
Rolf El.rrud (RE) Kassör

Ej nriwarande: towe Wiik (W)
Sofia Pettersson (SP)
Jan Hörman (JH) Ledamot
Pontus Norlin (PN)

$ 1 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

$ 2 Godkännande av dagordning samt val av justeringsman
Dagordningen godkänns utan ändringar. Till justeringsman valdes
Gunnar Gustafson.

S 3 Genomgång / godkännande av föregående protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes utan ändringar.

$ 4 $krivelserlrapporter

[J Samfålligheten och Stadsnät har skrivit ett avtal gällande
dragningen av fiber i gatan i området. Enligt avtalet ska gatan och
vägbanken återställas i befintligt skick med en garantitid på 5 år.
Samfiilligheten ska besiktiga och godkänna återstållandet. Lars-
lnge kontaktar Stadsnät gällande plan för installation och
återställande och tar även upp frågan gällande om dom återståller
planterade ytor med matjord och gräs.

fl Lundbergs awerkning avAnnelund och dom tunga transporter
som föranletts av detta har inneburit slitage på vägen. Cykelvägen
och Flugsvampsvägen behöver snyggas till gällande pinnar och
rester från awerkningen. Rolf har kontaktat Lundbergs men inget
svar. Stefan ställer frågan igen.
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[] Gällande Annelund och den ökade trafiken på Kremlavägen-
Champinjonvågen och gällande trafiksäkerheten i området och
längs Gamla Hjälmarvägen så beslutade vi att kontakta NA för att
den vägen skapa opinion gällande trafiksituationen i området.
Stefan kontaktar Jan Wijk på NA. Målet är att få till en ny utfart
mot 207:an.

[l Svar gällande skrivelse från Erik Schörling som undrar när lagning
av potthåll kommer att ske samt vad som gäller ör återstållande
efter fiberdragning. Stefan svarar i enlighet med dagens protokoll.

El En boende på Brunsoppsvägen har ställt frågan gällande
nedtagning av träd och sly i det stora diket längst upp på
Brunsoppsvågen. Rolf svarar att det år en åtgärd vi kan planera
att genomföra under höstens gemensamma arbetsdag.
Fastighetsägaren får även före dess ta ner träd och sly i egen regi
om så önskas.

[J Trädfällning och rensning av sly längs bäcken högst upp på
Brunsoppsvägen samt att snygga till vid lekplatsen samt att dra
ihop riset efier Lundbergs awerkning vid Kärret är områden vi kan
fokusera på vid nåsta arbetsdag. Planeras till hösten.

ffi Fritidsklubben planerar att renovera värmestugan vid Kårret och
åven bygga ett ute-gym i anslutning till grillplatsen. De planerar
även att byta ut belysningen runt kårret och i pulkabacken.
Samfälligheten har inget att invända och Fritidsklubben rår gå
vidare med frågan till fastighetsägaren Lundbergs.

$ Fortfarande år slitageaviften inte inbetald från en medlem. En
andra påminnelse skickas ut.

ffi Rolf skickar inbetalningskort gällande slitageavgifi till
fastighetsågaren på Fårtickevägen som har ett pågående pool-
projekt.

E] En medlem har frågat om 4 tons skylten kan flyttas längre upp på
Aspsoppsvågen till en placering ovanför förskolan. Vi beslutar att
alla begrånssningsskyltar ska sitta kvar vid infarten från Gamla
Hjålmarvågen. Förskolan har ett permanent tillstånd för tung trafik
(varutransporter).

p Örebro kommun har publiserat en ny översiktsplan som omfattar
Ekeby-Almby. Ligger ute på vår hemsida.
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S 5 Ekonomiska läget

Saldo Budget Förbrukat

Kassa 350.00

Pfusgiro 4U,518.49
Sparkonto 80,958.62

Asfaltfond 128,903.32

Reservfond 586,094.00

Summa 1,280,824,43

Skulder 2,359.08

Omkost. 2,700.80 24,000.00 Z1,frg.ZA
Vågkonto 121,858.00 220,000.00 98,144.00

Cykel -16,030.00 30,000.00 4G,030.00

Grön 25,812.OO 30,000.00 4,188.00
Belysning 22,4A1.36 43,000.00 22,Sgg.S4

$ 6 Vägstatus

[J Asfaltskrossen på Champinjonvägens nedre del har farit illa av
trafiken och vintern. M beslutade att inte lägga på ny asfaltskross
då det inte fungerar på denna plats utan vi lagar potthålen.

[J lnventering av tråd och grenar som behöver tas ner längs vägarna
behöver göras och fastighetsägarna vidtalas om åtgård. Detta då
entreprenören som grusar och plogar vägen inte kommer fram
med lastbil och traktor utan att backspeglar och belysning skadas
av hängande grenar. Delar av Kantarell, Murkelvägen och
Kremlavågen behöver åtgärdas. Rapportera det ni ser behöver
åtgårdas till Rolf som skickar ut information till berörda
fastighetsägare.

EI Lars-lnge ordnar med en parkeringshänvisningsskylt till Kärrets
parkering med placering i korsningen Champinjonvägen/
Kremlavägen.

ts Utplacering av vägbulor samt uppskyltning bör ske. M beslutade
även att byta ut dom ovala hindren på asfaltsvägarna. Lars,rnge
beställer utlägning samt utbyte av hindren på asfartsvägarna. Llc
beställer även varningsskyltar. 4st till Björksopp, 4st till Kantarell
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och 2st till Kremlavägen som saknar skyltar idag. Totalt 1Ost

skyltar och Sst farthinder.

Dikningen behöver törbättras på flera ställen. Bl a förbi Kärret och
vissa stållen på Kantarellvägen och Champinjonvägen. Lars-lnge
beställer jobbet.

ts Vi behöver laga potthålen i vågarna. Samtliga grusvägar behöver
ses över. M beslutar att beställa lagning av potthål men vi
awaktar med grustning tills Stadsnät har återställt efter sin
grävning. Lars-lnge beställer.

fl Lars-lnge har beställt sopning av asfaltsvågarna.

E] Ganska stort hål i asfalten långt ner på Brunsoppsvägen. Har blivit
större under vintern. Lars-lnge beställer jobbet.

S 7 övriga frågor

[] lnga övriga frågor.

Följande externa möten har genomförts sedan föregående möte
{=period), vilket år grund för ekonomisk ersättning

Antal möten perioden Antal möten 2017-2018

Ordförande{LlC}

Kassör(RE)

$ekreterare{ST}

Ledamotl (GG)

Ledamot2 {JH}

Suppleantl {PN)

$uppleant2 {SP}

2

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

$ I Nästa möte

Den 3115, 2A18 klockan 18:00 hos Lars-lnge.
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$e Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Stefan Tidholm
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