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

Närvarande
Ledamöterna

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. Avtal om snöröjning och sandning med Inge Ljung
§8. Rapporter
§9. Övriga frågor
§10. Mötets avslutande
§3
Funktionärer för mötet
Till ordförande för mötet valdes Åge Hansen
Till sekreterare för mötet valdes Kjell Olofsson.
Till justeringsmän valdes Patrik Gyllenskepp 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 (2008-01-23) läggs till handlingarna.
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§5
Bakfallsvägen genom industriområdet
Föreningen har fn. inte ekonomi för att kunna genomföra en ombyggnad av vägarna
för att kunna stänga vägen genom industriområdet.
För en avstängning krävs dessutom ny detaljplan samt inlösen av mark vilket nuvarande
markägaren motsätter sig. Föreningen har ej befogenhet att tvångsinlösa mark.
Möjlighet till bidrag från Vägverket finns fn inte eftersom projekt över 500.000:- måste
finnas upptagna i Vägverkets 10-års budget.
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 bordlägga frågan.
§6
Ändring av andelstal
Åke Stadin har begärt ändring av andelstal från 2700 till 1800 pga att han har slutat med
hästhållning på fastigheten Åttersta 6:39, Persbackavägen 21.
Styrelsen beslutade att ändra andelstalet för fastigheten från 2700 andelar till 1800 andelar.
§7
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.
Styrelsen beslutade att inte säga upp nuvarande avtalet detta år utan att man istället skall
försöka att skriva om nuvarande avtalet utan föregående uppsägning.
Kjell Olofsson gavs i uppdrag att förhandla fram ett nytt förslag till avtal.
Vidare måste det utredas när och av vem som skall utföra sandning av föreningens vägar, pga.
trasig utrustning är detta idag oklart.

§8
Rapporter
1. Vägsyn utfördes 11 April tillsammans med personal från Sandviken Energi Gata (Bertil
Paulsson) och entreprenör Inge Ljung. Närvarande från styrelsen var Kjell Olofsson, Aage
Hansen och Jan Åkerberg.
Vid synen redogjorde Bertil Paulsson för vilka åtgärder han anser att skall vidtas med
Bakfallsvägen – Kylsvägen och Persbackavägen väster om järnvägen.
Dessutom synades även Nordanrövägen. Av de synade vägarna är Persbackavägen i något
Bättre skick medan de övriga är i stort behov av förstärkningsåtgärder, dikning och ny
beläggning. Aage tar in offerter för de föreslagna åtgärderna.
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2. Jan Åkerberg har samlat in snöpinnarna, 2,5 tim.
3. Aage har varit ute med NCC och dessa har lovat att som reklamation åtgärda vissa
fel på utförda beläggningsarbeten.
4. Föreningens grusförråd är i dåligt skick och har olämplig placering. Förslag till ny
placering är fd Cementvarufabriken, vid återvinningsstationen.
Aage kontaktar Tommy Larsson, Sandvikens Kommun angående detta.
5. Föreningen skall lämna uppgifter till Vägverket inför kommande vägsyn.
Till ansvariga utsågs Aage Hansen, Patrik Gyllenskepp och Kjell Olofsson.
Aktuella uppgifter skall lämnas vart 5:e år till Vägverket och uppgifterna avser
de vägar som vi har statligt bidrag för. Statligt bidrag har vi för de vägar där den längst bort
boende har mist 1 km fram till allmän väg.
6. Syn av föreningen broar kommer att ske under detta år. När denna syn är genomförd finns
det möjlighet att söka bidrag om större underhållsåtgärder krävs. Föreningen ansvarar för
två st broar.
§9
Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp vid mötet.
§10
Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet för avslutat.

_________________________________
Kjell Olofsson, Sekreterare
Justeras
__________________________________
Patrik Gyllenskepp
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_______________________________
Jan Åkerberg

