
PROTOKOLL FORT VID STYRELSEMOTE I

VÄGSAMFÄLLIG HETSFOREN I NG H EIM DAL SKOGSBACKEN
PN/rs12o4 3.e styrelsemötet$ 1 -9
Tid:

Plats:

Onsdagen den 4 december 2019 kl. 18.30

Hos Lars-Inge Carlsson

Nörvarande: Lors-Inge Carlsson ( LIC ), Ordförande

Stefan Tidholm (ST), Selcreterore
Rolf Elsrud (RE), Kassör
Gunnar Gustafson (GG), Vice ordförande
Sofia Pettersson (SP), Suppleant
Jan Hörman (JH), Ledamot
Dan Lidström
Lars Henriksson
Emma Bj örklund Gus tafs s on (EB), Valb eredningen
Erik Nordlund

Ej ncirvarande: Pontus Norlin (PN), Suppleant

S I Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

S 2 Godkännande av dagordning samt val av justeringsman
Dagordningen godkänns utan ändringar. Till justeringsman valdes Emma
Björklund Gustafsson.

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

S 4 Skrivelser/rapporter
. Gällande upplösningen av vattensamfälligheten GA17 och

ansva rsfråga n mel lan komm u n och vägsamfä I I ig hetsfören i ngen
gällande vattenavrinningen från "större diken" så har inget nytt hänt i

frågan. Lars-lnge undersöker via kommunen vilka som står som
ansvarig for övriga samfälligheter i området för samverkan i frågan.
Rolf lägger ut information på Facebook för att skapa medvetenhet i

frågan inom området.

. Gällande EON's ansökan om ledningsrätt så gör
väg samfäl I ig hetsfören in gen i nga ytterl ig are åtgä rder.

S 5 Ekonomiska läget
Plusgirokostnaden ökar till 95Okr/månad. Alla medlemmar utom en har
betalat. Det är tveksamt om vi får något vägbidrag i år då kommunen
ändrat ansökningsrutinen utan att informera om detta. Ansökningstiden
har nu gått ut. Rolf kommer ändå att skicka in en ansökan och beloppet
det handlar om är 6.000kr.

Rolf undersöker möjligheten att flytta våra reservfonder till nisch bank
med ränta istället för det räntefria sparkontot på Nordea.
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Saldo

Kassa 350.00
Plusg iro 61 0,860 56
Sparkonto 80,958 62
Asfaltfond 151,053 32

Reservfond 617,954.00

Summa

Sku lder
Fodringar

Omkost.
Vägkonto
Asfalt
Cykel
Grön
Belysn ing

Budget Förbrukat

1,461 ,176.50

17,980.00
000

3,819.75 24,000.00 20,1 80 .25

1 65 ,912.00 230,000.00 64,088.00
0.00

30,000.00 30,000.00 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00
18,948.08 35,000.00 16,051 .92

S 6 Vägstatus

. Nu är det samma entreprenör som hanterar borttagning och
utläggning av farthinder samt även snöröjning. Detta möjliggör att
hindren kommer bort och fram i rätt tid.

. Dom trasiga lamporna är bytta. 8 timmars arbete är utfört av Rolf med
hjälp av Lasse vilket kommer att ersättas.

o 6 bilkärror med ris har körts bort av Rolf efter arbetsdagen, totalt 18
timmar för vilket ersättning utbetalas.

. Dagvattenbrunnarna i hörnet Björksopp/Bläcksvampsvägen kommer
att täckas med makadam för att brädda vägbanan men ändå
säkerställa avrinning. Lars-lnge har beställt jobbet.

S 7 övriga frågor

. Fritidsklubben har kontaktat kommunen och Lundbergs gällande
nyttjanderätten till marken där motionsspåret är beläget. Lundbergs
har informerat Samfällighetsföreningen om detta och även informerat
Fritidsklubben om att vägsamfälligheten bör omfattas av avtalet då
marken närmast Björksoppsvägen förmodligen på sikt kommer att
överlåtas från Lundbergs till vägsamfälligheten. Samfälligheten
avvaktar att Fritidsklubben tar kontakt och samfälligheten ställer sig
positiv till ett nyttjandeavtal.
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. Gunnar och Rolf kontaktar den medlem i vägsamfälligheten som
regelbundet använder cykelbanan som körväg och parkeringsplats
och påtalar vilka regler som gäller.

. Stefan och Jan kontaktar den medlem i samfälligheten som har lett
ner sitt dagvatten i diket vid vägen och säkerställer att hen är
medveten om att detta inte är tillåtet och att hen måste säkerställa att
detta inte föranleder skada på vägen.

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

Vem Antal möten
perioden

Ers.tim
perioden

Antal möten Ers.tim
2019-2020 2019-2020

ackumulerat ackumulerat

Kassör(RE)

Sekreterare(ST)

Ledamotl (GG)

Ledramst? {JH}

Suppleantl (PN)

$w@,,W,ffil',

26

'ltt'

28

s8

se

Nästa möte
27 februari, 2020 klockan 18:30 hos Rolf.

Mötets avslutande
Ordförande förkl arar mötet avslutat.

Vid protokollet

drLcfLl*
Stefan Tidholm

J usteras

Emma Björklund Gustafsson
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