Protokoll 6
2014/15

Styrelsemöte
2015-08-13
18.00
Villa Solliden

Typ av möte:

Ordinarie styrelsemöte

Närvarande:

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

Förhindrad:

Mats Hedegård, 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
109 tkr plusgirot
704 tkr bankgirot
167 tkr Riksgälden
Totalt 980 tkr
2679 kr är ej betalda av tre medlemmar.
Ca 600 tkr ska betalas i fakturor från bl a Skanska plus arvoden innan det kommer in nya
avgifter
En prognos till bokslutet visar att det mesta ser bra ut.
§ 5 VÄGHÅLLNING
Det är nu asfalterat på Galärvägen samt att brunnar är åtgärdade. Det visade sig att vägen var i
större behov av upprustning än planerat Detta är utöver offerterat, ca 60.000 exkl moms.

Tommy har inte kontrollerat vägsnutten på Gjutarvägen. Vägfogden får i uppdrag att göra det
till nästa möte.
Vägföreningen har fått förslag från Norrköpings kommun på nya hastigheter på vägar inom vårt
område.
Vi skall svara på remissen och säga att vi inte tycker att 30-sträckan utanför affärerna skall höjas
till 40 km/h. Då Sjöviksvägen är rak med öppen sikt och breda trottoarer så önskar vi också att
hastigheten 50 km/h skall behållas så som det är idag. Tommy Skarpling skriver ett svar och
skickar till Norrköpings kommun senast den 28 augusti.
§ 6 EXTERN INFORMATION
Det inkommer en mängd frågor i form av telefonsamtal till ordföranden. Vi diskuterade att
skapa en sida med vanliga frågor på hemsidan.
Områden som kan beskrivas är t ex:
Belysning – > E.ON
Övergångsställen -> Beroende på vem som äger vägen.
Sandning ->
Snöröjning -> Vem som är ansvarig för detta. När? Prioritering av vägar (Conny vet).
Utanför sitt staket ska markägaren hålla buskar borta från vägen 4,5 m ovanför vägen. Håll
växtligheten borta från vägarna
Beskrivning av andelar -> 4 andelar vid åretruntboende, 2 för fritidshus, 1 andel på tomt. 3
andelar om infart från större väg. Andelarna bestäms av Lantmäteriet.
Tommy Skarpling förbereder en sida för vanliga frågor och skickar en länk till styrelsen som får
granska den innan publicering.
Statistik sedan föregående möte den 31/5:
358 besök från 345 st besökare
1,05 sidor per besök
0 minuter och 11 sek/besök
Antal besök per datortyp:
Desktop 332
Mobil 22
Platta 4

§7 ÖVRIGA FRÅGOR
Vi diskuterade preliminärdatum för höstens årsmöte och föreslog den 22:a oktober. Detta
innebär att vi hinner få eventuella motioner till nästkommande styrelsemöte. Ola kommer också
att ta fram preliminära underlag till de ekonomiska rapporterna till detta möte.
§ 8 NÄSTA SAMMANTRÄDE
2015-10-01 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

