Dagordning 27/4
Datum: 27/4
KL 18,00
Plats: Hos Tommy.

1. Öppnande av mötet.
Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.
2. Genomgång av föregående protokoll.
Föregående protokoll från årsmötet fanns inte tillgängligt.
3. Genomgång av ekonomin.
Kassören har inför mötet mailat ut aktuell ekonomirapport som
redovisar ett överskott på storleksordningen 400.000:-. Läggs till
handlingarna.
4. Rapport skötselplan.
Grandien redogör för skötselplanen. Förslag att Grandien tar in
offerter på att åtgärda krakeleringar och potthål i samfällighetens
vägnät. På det sättet köper 4-5 år för att kunna bygga en buffert
och ansöka om bidrag från kommun och Trafikverket.
5. Sysslomanaposten.
Tomas och Grandien har pratat med Tommy och kommit överens
om att avsäga sig uppdraget och tillfrågat Gullberg som accepterar
sysslomannaposten. Styrelsen kan tillfråga Tommy om köp av
tjänster vid behov.
6. Trafiken Sillagatan Långgällagatan. (Hög hastighet)

Friberg får i uppdrag att kontakta Weidemans att sänka
hastigheten samt Polisen för hastighetskontroll på aktuella gator.
Återrapportera vid nästa styrelsemöte.
7. Att göra lista (Vad som ska åtgärdas)
• 4 skyltar (lös vägbana) för uppsättning på Sillagatans
förlängning, köp via kommunen för att få rabatter, Gullberg
• Inventering av vägskyltar inom vägsamfällighetens vägnät,
Engström
• Tömma Tommys container på material för Vägföreningen,
Tomas E
• Mäta in skador, sprickor och krakeleringar på vägnätet till
förfrågningsunderlaget, Grandien
• Köpa in markeringsfärg till ovanstående, Grandien
• En brunssättning på Långgälla ska åtgärdas av kommunen,
Grandien
8. Aktivitet?
19/8 kl. 14.00, traditionsenlig grillning i lekparken, Tomas E
9. Övriga frågor
Karlbergsvägen 4 fråga om uppställning av lastbil.
Tommy får i uppdrag att kontakta Bertil Ringqvist vad som
muntligen överenskommits om vad som ska åtgärdas av
kommunen för våran räkning. Uppföljning och återrapportering till
nästa styrelsemöte.
Hemsidan kostar en peng och det beslutas att Ström får i uppdrag
att till nästa möte signa upp oss. Kollar upp exakt pris och mailar ut
till styrelsen.
10. Nästa möte 18/6 kl. 17, hos Tomas Gustavsson med
grillning.

