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I{cirvarande:

Tisdagen den 2I augusti 20IB kl. 20.00

Hos Lars Inge Carlsson

Lars-Inge Carlsson ( LIC ) Ordforande

Stefun Tidholm (ST) Selcreterare
Rolf Elsrud (RE) Kassör
Jan Hörman (JH), Ledamot
Sofia Pettersson (SP), Suppleant
Emma Björklund Gustafsson (EB), Valberedningen

Ej ncirvarande: Towe Wiik (TW), Valberedningen
Pontus l{orlin (PI{), Suppleant
Gunnar Gustafson (GG), Vice ordforande

S 1 Mötets öppnande
Ordforande förklarar mötet öppnat.

S 2 Godkännande av dagordning samt val av justeringsman
Dagordningen godkänns utan ändringar. Till justeringsman valdes Sofia
Pettersson.

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

S 4 Skrivelser/rapporter

o Rolf kontaktar Stadsnät för att boka in datum för besikning och
återställande efter fiberd rag n ingen. Dä refter kommer väga rna
åtgärdas av Stadsnät.

. Gällandö Annelund och den ökade trafiken på Kremlavägen-
Champinjonvägen, trafiksäkerheten i området och längs Gamla
Hjälmarvägen så har Stefan varit i kontakt med Jan WUk på NA för
att få till ett reportage gällande läget och på så sätt skapa opinion.
Stefan fortsätter bearbeta NA.

o Stefan har varit i kontakt med kommunen gällande trafik-
situationen och möjligheten till trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Gamla Hjälmarvägen. Länstyrelsen är ansvariga för den vägen
men kommunen kan hjälpa till med argumentationen då det finns
ett intresse även från deras sida, främst att förbättra mojligheterna
till säker cykel-pendling. Stefan följer upp med kommunen och
ko ntaktar Länsstyrelsen.
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. Lundbergs Mek & Maskin, samfällighetens entreprenör för
snöröjning och skötsel av våra vägar har sagt upp avtalet. Lars-
lnge följer upp gällande anledningen till uppsägningen samt
kontaktar Gerhardsson som sköter våra grönområden samt
Maskinringen för att se om dom kan vara intresserade.

. En fastighetsägare på Bläcksvampsvägen har påpekat att
vattenavrinningen behöver åtgärdas då vatten rinner in på garage-
uppfarten som ligger lägre än vägen. Rolf gör en inspektion och
tittar på möjlig åtgärd.

o Förslag på att genomföra en gemensam arbetsdag tillsammans
med Östra Almby Fritidsförening. Förslag på datum, Iördag 6
oktober kl 9. Stefan kontaktar Fritidsföreningen. Rolf lägger ut på
vår hemsida och Sofia lägger info i brevlådorna. Stefan köper
korv.

o Rolf har lagt ut ett påpekande på hemsidan om att det inte är
. tillåtet att tippa trädgårdsavfallvid kärret. Detta då någon tippat

äpplen.

. Styrelsen beslutade att lämna ärendet vidare till Kronofogden
gällande den fastighetsägare som trots påminnelser inte betalat
slitage-avgift.

S 5 Ekonomiska Iäget

Saldo

Kassa 350.00
Plusgiro 428,841 .18

Sparkonto 80,958.62
Asfaltfond 128,903.32
ReseMond 586,094.00

Summa 1,225,147.12

Skulder 63,552.66
Fodringar 1,500.00

Budget Förbrukat

Omkost. 23,995.50 24,000.00 4.50
Vägkonto 220,000.00 220,000.00 0.00
Asfalt
Cykel
Grön
Belysning

0.00
30,000.00 30,000.00 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00
33,693.50 35,000.00 1,306.50

Rapporten visar ställningen per 2018-08-21.
Ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår rapporteras på
årsmötet.
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s6 Vägstatus

. Följande arbeten är beställda men ej utförda då entreprenören är
fullbokad. Dessa beställningar överföras till den nya
entreprenören

o Parkeringshänvisningsskylt till Kärrets parkering med
placering i korsningen Champinjonvägen/ Kremlavägen.

o Dikningen behöver förbättras på flera ställen. Bl a förbi
Kärret och vissa ställen på Kantarellvägen och
Champinjonvägen.

o AtgarO av potthå|, grusning och saltning av grusvägarna.

övriga frågor

o Lantmäteriet har haft samråd gällande Almby GA18 den 1 1 juni
och Rolf representerade oss. Detta då Perstorpsområdet ska
ombildas till samfällig hetsfö ren i ng som omfattar Perstorpsområdet
från Tryffelvägen och häråt (Musseronvägen exkluderad). Vi har
ingen fysisk förbindelse via vägarna mot detta område men i

framtiden kan Annelund förbinda oss.

Förberedelser i nfor årsmötet

Kallelse till årsmötet publiserad på hemsida samt uppsatt
på 19 platser i området den 1217 .

Positioner för nyval vid årsmötet är

r ordförande (Lars-lnge), kassör (Rolf), en ledamot
(Hörman) samt en suppleant (Sofia).

Nya revisorer samt valberedning behöver utses.

r Emma plockar fram och kontaktar kandidater inför
årsmötet.

Vi gick igenom ekonomiska rapporten samt
verksamhetsberättelsen vilka presenteras på årsmötet.
Gällande budget så föreslår vi en höjning av posten för
underhåll från 220.000 till 320.000 för att ta höjd för att dom
förbättringsåtgärder som inte genomförts i år kommer att
behöva genomföras nästa år.

En skrivelse har inkommit med forslag på gemensam
arbetsdag vilket planeras att genomföras den 6 oktober.

s7
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o Övriga frågor i årsmötet är information om Annelund, den
gemensamma a rbetsdagen, Stadsnäts fiberd rag n in g samt
ny entreprenör för snöröjning.

o Stefan ordnar nyckel. Styrelsen träffas 17:30.

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

Rolf har hanterat ett stormfällt träd, ett besök på arkivcentrum samt
förrättningen av Perstorpsområdet. Totalt 3 externa möten sedan förra
mötet.

Roll Antal möten 2017-2018

Suppleantl (PN)

Kassör(RE) 3 4

i.,**&.*ffi
Ledamoti (GG) 0 0

s8

se

Nästa möte

I samband med årsmötet den 30/8.

Mötets avslutande

Ordförande forklarar mötet avslutat.

Vid protokollet J usteras
", 

1 \

Antal möten perioden

Tidholm ttersson
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