Protokoll 3
2014/15

Styrelsemöte
2015-03-04
18.00
Villa Solliden

Typ av möte:

Ordinarie styrelsemöte

Närvarande:

Jan Åberg Ordförande, Tommy Skarpling Sekreterare, Conny Johansson
Suppleant, Ola Lindgren Kassör, Mikael Andersson Ledamot, Inger
Negendanck vice Ordförande

Förhindrad:

Mats Hedegård

Dagordning
§ 1 SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordförande hälsar de närvarande välkomna.
§ 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Fastställdes. Till mötets sekreterare valdes Tommy Skarpling. Till justeringsman valdes Jan
Åberg och Tommy Skarpling.
§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Fastställdes
§ 4 RAPPORTER Ekonomi/administration
1296 tkr plusgirot
679 tkr bankgirot
167 tkr Riksgälden
Obetalt ca 111.000 kr.
Totalt 2.142 tkr exkl obetalt.
Fakturerat medlemsavgifter 1.969 tkr.

§ 5 VÄGHÅLLNING
Fått info från lantmäteriet om att en nedgrävd ledning ska flyttas.
Jan har varit i kontakt med lantmäteriet angående ansvar för vägdel vid Krokeks kyrka, längs
med kyrkmuren. Gamla uppgifter och hävd säger att sträckan vid muren fram till Bråviksgården
skall ansvaras av kommunen/vägverket. Karta hos lantmäteriet visa att Vägföreningen ansvarar
för vägen vid muren sedan förrätning gjord 1995. Vägföreningen kommer att ta ansvaret för väg
vid kyrkmuren fram till skylt ”Här slutar allmän väg”. Ingen allmän förrättning kommer att
göras för vägföreningens alla vägar.

§ 6 EXTERN INFORMATION
Ingen extern info utöver statistik från senaste 30 dagar:
32 besök 30 st användare
3,22 sidor per besök
1,45 min/besök
Antal besök per datortyp:
Desktop 18
Mobil 9
Platta 5
Info på hemsidan om att Vägföreningen ansvarar för skötsel av Orrekullavägen vid
kyrkogården.
Sopning av gruset kommer att utföras efter påsk i mitten/slutet av april.
§7 ÖVRIGA FRÅGOR
Förberedelse inför sommarens vägarbeten skall förberedas inför nästa styrelsemöte. Nya vägen
vid kyrkmuren ska förmodligen göras iordning.
SITA har meddelat att de kommer att sluta att backa och vägen måste ha en vändradie på 15
meter vid fastighet som har infart från Sandviksvägen. Vägföreningen vänder sig till REV för
vägledning. Principfrågan är om vägföreningen skall bygga om vägen pga att SITA:s bilar blir
större.
§ 8 NÄSTA SAMMANTRÄDE
2015-04-09 kl 18.00 på Villa Solliden.
§ 9 MÖTET AVSLUTAS
Ordföranden tackar för visat intresse!
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Jan Åberg
Ordförande

Tommy Skarpling
Mötets sekreterare/Protokolljusterare

