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Protokoll, fört vid sammanträde med
styrelsen för Åshammars vägförening
Måndagen 16 Feb 2009 kl 18.00

Närvarande
Ordförande
Ledamöterna

Tyrone Andersson
Jan Åkerberg
Hasse Andersson
Patrik Gyllenskepp
Kjell Olofsson
§1

Mötets öppnande
Ordföranden Tyrone Andersson 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 Rapporter - Avstämning ekonomi
- Redovisning av mervärdeskatt
- Debitering av Övre Åttersta och Bakfallsvägens Vägföreningar
- Broinspektion utförd av Vägverket
- Vägskyltar
- Sandförråd
- Gatubelysning
- Sandning 2009-2010
- Plogning 2009-2010
§6 Planerade underhållsåtgärder 2009
§7 Övriga frågor
§8 Mötets avslutande
§3
Funktionärer för mötet
Till ordförande för mötet valdes Tyrone Andersson
Till sekreterare för mötet valdes Kjell Olofsson.
Till att justera protokollet valdes jämte ordföranden Tyrone Andersson även Jan Åkerberg.
Justering av protokollet sker genom att Kjell Olofsson kontaktar justeringsmännen när
protokollet är färdigställt, dock senast 20 Februari 2009.
Därefter hålls protokollet tillgängligt hos Kjell Olofsson, Klensmedsvägen 12 samt publiceras
på föreningens WEBB-plats.
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§4
Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet 4 December 2008 lästes igenom.
Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
§5
Rapporter
1. Avstämning ekonomi
Patrik redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi är i balans
och under 2009 beräknas att sommarunderhållsåtgärder för ca 200.000 +
mervärdeskatt kan utföras.
2. Redovisning av mervärdeskatt
Patrik och Kjell har sänt ut besked om andel av föreningens utgående utgående
mervärdeskatt till fastighetsägare som redovisar mervärdeskatt.
3. Debitering av Övre Åttersta och Bakfallsvägens Vägföreningar
Övre Åttersta och Bakfallsvägens Vägföreningar har utfart via vägar som underhålls
av Åshammars Vägförening, eftersom dessa vägföreningar inte är fastigheter så
är de dock inte medlemmar i Åshammars Vägförening.
Enligt Lantmäteriets förrättning från år 2000 när Åshammars Vägförening i sin
nuvarande form bildades skall Övre Åttersta Vägförening till Åshammars Vägförening
erlägga en avgift motsvarande 35840 andelar.
Motsvarande andelstal för Bakfallsvägens Vägförening är 12720.
Enligt lantmäteriförrättningen skall avgift endast erläggas för näringsfastigheter, inte
för permanentbostäder.
Eftersom inte dessa vägföreningar utgör fastigheter så har de inte redovisats i
debiteringslängden som varje år erhålls från Lantmäteriet och pga. detta har ingen
debitering skett sedan år 2001.
Beslutades att Kjell Olofsson sammanställer de uteblivna faktureringarna och
redovisar dessa för de övriga två vägföreningarna.
4. Broinspektion utförd av Vägverket
Vägverket har under 2008 utfört inspektion av föreningens två broar över Borrsjöån.
Det finns ett antal anmärkningar av både allvarlig och mindre allvarlig art.
Kjell Olofsson har kontaktat Sandviken Energi AB ang. vilka av anmärkningarna som
de resp. vägföreningen skall stå för åtgärdande av.
Syn kommer att utföras tillsammans med Sandviken Energi när snöförhållandena
gör detta möjligt.
5. Vägskyltar
Hasse och Janne har inventerat skadade och saknade vägskyltar. Vid inventeringen
konstaterades att 6 skyltar saknas helt och ytterligare ett antal står inte rakt.
Efter vintern görs en ny inventering. Kjell Olofsson undersöker om Sandviken
Energi:s leverantörer och rabatter kan utnyttjas för inköp av saknade skyltar.
6. Sandförråd
Hasse Andersson undersöker vidare hur föreningens sandförråd skall lösas.
7. Gatubelysning
Hasse och Janne har inventerat gatubelysningen. Fn finns endast ett fåtal armaturer
som inte fungerar.
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8. Sandning 2009-2010
Hasse undersöker vilka sandspridare som finns på marknaden samt kostnad för dessa.
Hasse undersöker även och lämnar förslag till efterträdare till Leif Brodin för
sandspridningen. Sandspridningen ingår i vinterunderhållsavtalet med Inge Ljung men
sandspridaren som vägföreningen skall tillhandahålla är fn. trasig.
9. Plogning 2009-2010
Nuvarande plogningsavtal med Inge Ljung gäller för ett år i taget och ev. uppsägning
från någon part måste ske senast 1 Maj.
§6
Sommarunderhållsåtgärder 2009
De vägar som fn. är i sämst skick är Bakfallsvägen, Kylsvägen, Persbackavägen mellan
Bakfallsvägen och Kylsvägen samt Nordanrövägen.
Vägverket har tilldelats 150 milj extra medel för vägunderhåll under 2009.
Beslutades att ansöka om extra driftsbidrag för de aktuella vägarna med:
Bakfallsvägen vid kylsvägen, 227.000:- + mervärdeskatt
Bakfallvägen Hyvleriet – Persbackavägen, 497.000:- + mervärdeskatt
Persbackavägen delen Bakfallsvägen – Kylsvägen, 182.000:- + mervärdeskatt
Kylsvägen, 342.000:- + mervärdeskatt
Nordanrövägen från Persbackavägen och fram till avfart Nordanrövägen 13, 640.000:-+
mervärdeskatt.
De beräknade kostnaderna bygger på anbud från 2007 och 2008 för de föreslagna åtgärderna.
Kjell Olofsson sammanställer ansökningsblanketterna, Hasse Andersson och Patrik
Gyllenskepp som i förening är firmatecknare undertecknar ansökningarna.
§7
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§8
Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet för avslutat

_________________________________
Kjell Olofsson, Sekreterare
Justeras

__________________________________
Tyrone Andersson

_______________________________
Jan Åkerberg

