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Protokoll, fört vid sammanträde med
styrelsen för Åshammars vägförening
Onsdagen 28 Nov 2007 kl 18.30

Närvarande
Ordförande
Ledamöterna

Rolf Granström
Jan Åkerberg
Aage Hansen
Patrik Gyllenskepp
Herbert Kyrö
Kjell Olofsson

avgående sekreterare
tillträdande sekreterare

§1
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Dagordning för mötet
För mötet godkändes följande dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Dagordning
§3. Val av funktionärer för mötet
§4. Föregående protokoll
§5 Konstituering
§6 Rapporter
§7 Övriga frågor
§8 Avtackning
§9 Mötets avslutande
§3
Funktionärer för mötet
Till ordförande för mötet valdes Rolf Granström
Till sekreterare för mötet valdes Kjell Olofsson.
Till justeringsmän valdes Rolf Granström och Patrik Gyllenskepp.
Justering av protokollet skall ske Fredag 14 Dec 2007 kl 18.00 hos Kjell Olofsson,
Klensmedsvägen 12, Åshammar.
§4
Föregående protokoll
Inget protokoll från föregående styrelsemöte förelåg.
Beslutades att protokollet från årsstämman läggs till handlingarna.
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§5
Konstituering
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vägfogde
Vice vägfogde

Rolf Granström
Kjell Olofsson
Patrik Gyllenskepp
Aage Hansen
Jan Åkerberg samt även vice ordförande

Suppleanter

Benny Bladin
Bo Löfvenmark
Tommy Norin

Revisorer

Lars Löfvenmark
Juho Maunonen

Föreningen tecknas av Patrik Gyllenskepp och Rolf Granström, båda i förening.
Ansvarsfördelning inom styrelsen enligt bilaga 1.
§6
Rapporter
1. Möte med Elisabet Hansson, Näringslivsenheten Sandvikens Kommun ang
Bakfallsvägens sträckning genom industriområdet vid Hyvleriet.
Det finns ett förslag att utreda om vägen kan dras om mellan ån och
hyvleriet. Näringslivsbolaget har kontaktat Sandviken Energi, Bertil Paulsson
för att titta på detta alternativ.
Beslutades att Kjell Olofsson kontaktar Bertil Paulsson för att undersöka
hur långt Sandviken Energi har kommit med detta förslag.
Vid kontakt efter mötet har Bertil Paulsson lämnat ett preliminärt besked
att de ser svårigheter med den föreslagna lösningen men att utredningen
fortsätter.
Styrelsens beslut:
När något förslag från Näringslivsenheten föreligger skall kallelse till nytt
Styrelsemöte ske. Till detta möte skall även representanter för Åshammars
Företagarförening och Bakfallsvägens vägförening kallas.
2. Mail från Mikael Gannfors, Alsjöborgsvägen 17 ang snöröjning och gällande avtal för detta
Mikael undrar vilka kriterier som nu gäller för när snöröjning skall ske och
giltighetstiden för nuvarande avtal med entreprenören Inge Ljung.
Föreningens kriterier för snöröjning är att det i medeltal skall vara 5 cm snö
på vägbanorna och att det skall ha slutat att snöa.
Beslutades att Kjell Olofsson översänder kopia av avtalet till Mikael Gannfors.

Styrelsemöte Åshammars vägförening 2007-11-28

3(3)

3. Brev från Benny Boman, Smedjordsvägen 5 ang. snöröjning, sätt för kallelse till
årsstämma i föreningen mm.
Benny önskar få kopior av föreningens stadgar, kopior av samtliga mötesprotokoll sedan 2001 samt kopia av gällande avtal för snöröjning.
Beslutades att Kjell Olofsson översänder kopior av föreningens stadgar, kopior
av samtliga mötesprotokoll sedan 2001 samt kopia av gällande avtal för
snöröjning till Benny Boman
4. Ändring av andelstal fastigheten Åsen 7:71, Urforsvägen 19, Södergrens Åkeri AB
Södergrens Åkeri AB har upphört med verksamhet på fastigheten varför
Styrelsen beslutade att andelstalet för fastigheten minskas från 14800 andelar till
1800 andelar.
5. Ändring av andelstal för fastigheten Åttersta 6:40, Gammelhammarvägen 21, Rolf
Johansson
Fastigheten har tidigare varit fritidshus och är numera permanentbostad.
Styrelsen beslutade att ändra andelstalet från 900 andelar till 1800 andelar.
§7
Övriga frågor
1. Beslutades att ge Kjell Olofsson i uppdrag att undersöka vilka kriterier som gäller för
snöröjning inom Sandvikens och Storviks tätorter där Sandvikens Kommun ansvarar för
snöröjningen.
Resultat av undersökningen: Enligt Bertil Paulsson, Sandviken Energi Gata har de följande
Ägardirektiv: Snöröjning av cykelbanor vid mer än 3 cm snö och vägar vid mer än 5 cm snö.
Vid beslut om plogsväng eller ej tas dessutom hänsyn till tid på dygnet samt prognoser om
ev ytterligare nederbörd.
§8
Avtackning
Herbert Kyrö avtackades för ett långt och förtjänstfullt arbete i vägföreningen styrelse.
Enligt beslut vid årsstämman kan dock Herbert även fortsättningsvis delta i visst arbete kring
Bakfallsvägens sträckning genom industriområdet.
§9
Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet för avslutat
_________________________________
Kjell Olofsson, Sekreterare
Justeras
__________________________________
Rolf Granström

_______________________________
Patrik Gyllenskepp

