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Protokoll, fört vid sammanträde med
styrelsen för Åshammars vägförening
Tisdagen 14 April 2009 kl 18.00

Närvarande
Ordförande
Ledamöterna

Tyrone Andersson
Jan Åkerberg
Hasse Andersson
Kjell Olofsson
Patrik Gyllenskepp har anmält frånvaro pga sjukdom i familjen.

§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
- Debitering av Övre Åttersta och Bakfallsvägens Vägföreningar
- Broinspektion utförd av Vägverket
- Gatunamnskyltar
- Sandförråd
- Sandning 2009-2010
- Plogning 2009-2010
- Valberedningens arbete med att finna nya styrelsemedlemmar
- Driftsbidrag från Vägverket för de närmaste fem åren.
- Obetalda medlemsavgifter.
- Övriga rapporter
• Företagarföreningen
• Blomlådor som farthinder
§6 Planerade underhållsåtgärder 2009
§7 Övriga frågor
§8 Mötets avslutande

Styrelsemöte Åshammars vägförening 2009-04-14

2(4)

§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 vid nästa styrelsemöte.
Därefter hålls protokollet tillgängligt hos Kjell Olofsson, Klensmedsvägen 12 samt publiceras
på föreningens WEBB-plats.
§4
Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet 16 Februari 2009 lästes igenom.
Mötet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
§5
Rapporter
1. Avstämning ekonomi
Föreningen har fn. 645.370:- kr på sitt konto.
Kända utgifter fram till nästa utdebitering:
Sandning, röjning av vägkanter, gatsopning, avbetalning lån mm
250.000:Plogning vintern 2008-2009 uppskattning inkl mervärdeskatt och jour
100.000:Tillgängligt för sommarunderhållsåtgärder ca 200.000 + mervärdeskatt + ev.
extra driftsbidrag från Vägverket.
2. Debitering av Övre Åttersta och Bakfallsvägens Vägföreningar
Sammanställning av uteblivna betalningar
År

Utdebitering/
andel (kr)

2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

0,072
0,28
0,28
0,32
0,32
0,32
0,40

2007-08
extra utdebitering
2008-09

0,30
0,55

Åttersta Övre
Vägförening
35840 andelar
2.580:- betald
10.035:- betald
10.035:11.469:11.469:11.469:14.336:nu fakturerat
10.752:nu fakturerat
19.712:-betald

Bakfallsvägens
Väghålln. Företag
12720 and.
916:- betald
3.561:- betald
3.561:4.070:4.070:4.070:5.088:nu fakturerat
3.816:nu fakturerat
6.996:- betald

Föreningarna har meddelat att de fn. ej har pengar tillgängliga för att betala för
tidigare år.

Styrelsemöte Åshammars vägförening 2009-04-14

3(4)

Beslut: Styrelsen uppmanar de båda vägföreningarna att antingen inkomma med
förslag till avbetalningsplan för obetalda år alt. inkomma med ansökan till
årsmötet om befrielse från avgift.
3. 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.
Beslut: Hasse Andersson utför syn av de aktuella skadorna tillsammans med Anders
Stålberg, Sandviken Energi för att komma överens om vem som skall stå för
åtgärdande av skadorna.
4. Gatunamnskyltar
Hasse och Janne har inventerat skadade och saknade vägskyltar.
Beslut: Hasse och Janne utför en ny inventering, beställer nya skyltar samt ombesörjer
uppmontering av dessa.
5. Sandförråd
Hasse Andersson undersöker vidare hur föreningens sandförråd skall lösas.
6. Sandning 2009-2010
Leif Brodin har meddelat att han kan utföra sandning åt föreningen ytterligare ett år.
Hasse har undersökt vilka sandspridare som finns på marknaden samt kostnad för
dessa.
Beslut: Leif Brodin anlitas för sandning av föreningens vägar även säsongen 2009-10.
Därmed kan även frågan om inköp av ny sandspridare vila tills vidare.
7. 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.
Beslut: Föreningen anlitar Inge Ljung för plogning även säsongen 2009-2010.

8. Valberedningens arbete med att hitta nya styrelsemedlemmar.
Beslut: Kjell Olofsson stöter på valberedningen om detta arbete.
9. Driftsbidrag från vägverket för de närmaste 5 åren.
Beslut från vägverket har ännu inte erhållits. Kjell Olofsson kontaktar VV.
10. Obetalda medlemsavgifter.
Det finns ett antal medlemmar som ännu inte har betalt sina medlemsavgifter.
Beslut: De som ej har betalat senast 30 April lämnas till Kronofogden för utmätning.
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11. Företagarföreningen
Från företagarföreningen har framförts klagomål på det dåliga vägunderhållet
vid industriområdet. Företagarföreningen önskar att någon från vägföreningens
styrelse deltar vid nästa möte som är 5 Maj.
Beslut: Hasse Andersson kontaktar Arne Pippola.
12. Blomlådor som farthinder
Det finns önskemål från medlemmar om utplacering av blomlådor som farthinder.
Beslut: Medlemmar får efter information till vägföreningens styrelse på egen
bekostnad placera ut blomlådor som farthinder. Vilkor är dock:
- Farthindren skall vara utförda enligt vägverkets anvisningar.
- Farthindren skall vara placerade enligt vägverkets anvisningar.
- Medlemmen/medlemmarna ansvarar själva säkerheten kring blomlådorna
och för underhåll av dessa.
§6
Sommarunderhållsåtgärder 2009
De vägar som fn. bedöms vara i sämst skick är Bakfallsvägen, Kylsvägen, Persbackavägen
mellan Bakfallsvägen och Kylsvägen samt Nordanrövägen.
Ansökan om extra driftsbidrag har lämnats till vägverket och bekräftelse har erhållits att
ansökningarna kommer att behandlas under April 2009 och vid ev avslag även i April 2010
och i April 2011.
Beslut: Kjell Olofsson kontaktar vägverket för att höra om årets beslut är fattade.
§7
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§8
Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet för avslutat

_________________________________
Kjell Olofsson, Sekreterare
Justeras

__________________________________
Tyrone Andersson

_______________________________
Jan Åkerberg

