Protokoll 5
2015/16

Styrelsemöte
2016-04-21
18.00
Ymervägen 17

Typ av möte:

Ordinarie styrelsemöte

Närvarande:

Jan Åberg Ledamot och ordförande, Inger Negendanck Ledamot, Ola Lindgren
kassör, Mikael Andersson Ledamot, Tommy Skarpling Ledamot

Förhindrad:

Henrik Sköld Suppleant, Conny Johansson Suppleant

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
Plusgiro: 655.000 kr
Bankgiro/Handelsbanken: 1.554.000 kr
Riksgälden: 167.000 kr
Kommer ca 150.000 kr i fakturor
4650 kr är inte betalda i dagsläget.
§ 5 VÄGHÅLLNING
Conny är inte närvarande men ordförande har skickat ut offert från Skanska om asfaltering.
765.000 och lite trottoarer plus moms vilket blir omkring 800.000 kr plus moms vilket ger ca
1.000.000 kr. Norrköping Vatten betalar del på Brandmästarvägen.
En del kommer kommunen ta i samband med bredbandsiläggningen. Kommunen står för
underlaget och vi står för asfalt då underlaget är dåligt. Revisor och ordförande har kollat så vi
har täckning. Mötet beslutar att godkänna offerten som ordförande visade.

§ 6 EXTERN INFORMATION
Antal besökare:121 st
Antal sidvisningar: 213 sidor
Genomsnittslängd per besök: 41 sekunder
Antal sidor per session: 1,7
En del om vad som ska asfalteras skall skrivas om på hemsidan.
§ 7 ÖVRIGA FRÅGOR
Eventuella krav på fiberägare utifrån artikel i tidningan Bulletinen från REV. Efter att
ordförande har kollat med REV så kan vi inte göra något.
Kontrollera om vägen vid Gjutarvägen ska vara blåmarkerad, har vägföreningen skötsel på den.
Om inte, ta bort den.
Ordförande har bjudit in övriga vägföreningar till ett möte angående ansvar för återställning av
grävarbeten.
Tommy var hos My Vantell på kommunen som undrade om vägföreningen har planerat att göra
gång eller cykelväg på Borgmästarvägen vid de nybyggda husen vilket vi inte har planerat.
Förfrågan om sponsring av Kolmårdens Cup i fotboll men styrelsen avslog förfrågan. Vi talar
om för dem att de sponsrar indirekt genom att de har mindre antal andelar än vad de ska ha till
fotbollstältet.
§ 8 NÄSTA SAMMANTRÄDE
Nästa möte den 9 juni 2016 kl 18.00 på Bråvikens golfklubb.
.
§ 9 MÖTET AVSLUTAS
Ordföranden tackar för visat intresse!
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................................................................

Jan Åberg
Ordförande

Tommy Skarpling
Mötets sekreterare/Protokolljusterare

