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Protokoll, fört vid sammanträde med
styrelsen för Åshammars vägförening
Onsdagen 23 Jan 2008 kl 18.30

Närvarande
Ordförande
Ledamöterna

Rolf Granström
Jan Åkerberg
Aage Hansen
Patrik Gyllenskepp
Kjell Olofsson
§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. Bakfallsvägen genom industriområdet
§6. Ändring av andelstal
§7. Broar
§8. Avtal om snöröjning och sandning med Inge Ljung
§9. Ansvarsfördelning inom styrelsen
§10. Rapporter
§11. Övriga frågor
§12. 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 Jan Åkerberg.
Beslutades att justering av protokollet skall ske vid nästkommande styrelsemöte.
Distribution av protokollet till styrelsemedlemmarna skall ske via mail.
§4
Föregående protokoll
Beslutades att protokollet från föregående styrelsemöte läggs till handlingarna.
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§5
Bakfallsvägen genom industriområdet
Om Bakfallsvägen genom industriområdet stängs och vägkorsningen mot järnvägsövergången Persbackavägen – Kylsvägen byggs om kan föreningen erhålla följande
bidrag:
- Från Hyvleriet
500.000:- Från Banverket
300.000:- Från Sandvikens Kommun
250.000:Visst bidrag torde också kunna erhållas från Vägverket men för belopp över 500.000:- krävs
att de finns med i Vägverkets 10-års-budget vilket detta projekt fn. inte är.
För att åtgärderna med ombyggnad av vägar och avstängning skall kunna genomföras måste
också en ny detaljplan upprättas och mark måste lösas in (vilket markägaren vid järnvägsövergången och korsningen Persbackavägen – Bakfallsvägen motsätter sig).
En översiktlig utredning av förslaget att dra Bakfallsvägen mellan Borrsjöån och Hyvleriet
visar att detta inte är möjlit utan att flytta strömfåran vilket troligen skulle kräva en
vattendom.
Samtidigt har man från hyvleriet även sagt att man har lärt sig att leva med vägen genom
området varför vägavstängningen inte längre är lika angelägen.
Vid styrelsemötet beslutades att:
- Kjell Olofsson kontaktar Bertil Paulsson, Sandviken Energi Gata för att försöka få en
träff på plats med Bertil Palsson, Kjell Olofsson och Aage Hansen närvarande.
Vid denna träff skall man försöka att komma fram till vilka åtgärder Sandviken Energi Gata
anser att skall vidtas med Bakfallsvägen – Kylsvägen och Persbackavägen väster om
järnvägen.
- Efter träffen begärs offerter in för de föreslagna åtgärderna.
- Innan beslut om åtgärder tas skall ett möte hållas med följande personer närvarande:
- Elisabeth Hansson, Sandvikens Kommuns näringslivsenhet
- Representanter från Hyvleriet och Åshammars Företagarförening
- Representanter från Övre Bakfallsvägens vägförening
- Medlemmar från styrelsen Åshammars Vägförening delta.
Därefter hålls nytt styrelsemöte i Åshammars Vägförening.
§6
Ändring av andelstal
Helena Barrett, Alsjöborgsvägen 14, Åsen 11:40 har anmält att fastigheten har byggts om från
tre lägenheter till en.
Styrelsen beslutade att ändra andelstalet för fastigheten från 4500 andelar till 1800 andelar.
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§7
Broar
År 2005 söktes bidrag hos Vägverket för åtgärder med broar, totalt avser ansökan 200.000:under en tre-årsperiod varav bidrag kan erhållas till 40-60% av kostnaden för åtgärderna.
Ansökningarna har nu återsänts till vägföreningen av Vägverket med en uppmaning om att ev.
lämna in nya ansökningar efter att Vägverket har genomfört en broinspektion och
broinspektionsprotokollet har kommit.
§8
Avtal om snöröjning och sandning med entreprenören Inge Ljung.
Det finns ett missnöje bland föreningens medlemmar med snöröjningen samt att fakturering
inte sker inom rimlig tid så att kontroll finns på föreningens ekonomi. Eventuell uppsägning
av nuvarande avtal skall ske sex månader före snö-säsongens början som beräknas vara
1 Nov, dvs. uppsägning skall ske senast 1 Maj.
Beslutades att styrelsen vid ett senare möte skall ta ställning till om uppsägning av nuvarande
avtal och ny upphandling skall göras eller om man skall försöka att skriva om nuvarande
avtalet utan föregående uppsägning.
Vidare måste det utredas när och av vem som skall utföra sandning av föreningens vägar, pga.
trasig utrustning är detta idag oklart.
§9
Ansvarsfördelning inom styrelsen
Se bilaga 1
§10
Rapporter
Aage Hansen rapporterade att härdverkstaden har egen utrustning för sandning varför
föreningen har tillhandahållit ett lass grus till Härdverkstaden.
Personal från Härdverkstaden ansvarar nu för sandning av vägen till Härdverkstaden.

_________________________________
Kjell Olofsson, Sekreterare
Justeras
__________________________________
Rolf Granström
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_______________________________
Jan Åkerberg

