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Protokoll, fört vid sammanträde med
styrelsen för Åshammars vägförening
Onsdagen 4 November 2009 kl 18.00

§1
Mötets öppnande
Ordföranden Tyrone Andersson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§2
Närvarande
Ordförande
Ledamöterna

Valkommiten

Tyrone Andersson
Jan Åkerberg
Hasse Andersson
Kjell Olofsson
Patrik Gyllenskepp
Aage Hansen
Rolf Granström
§3

Dagordning för mötet
För mötet godkändes följande dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Närvarande
§3. Dagordning
§4. Val av funktionärer för mötet
§5. Föregående protokoll
§6. Rapporter
- Avstämning ekonomi
- Underhållsåtgärder Kylsvägen, Bakfallsvägen
- Vegetation i vägområdet
§7. Valfrågor
- Förslag ny ordförande
- Förslag ny sekreterare
- Förslag omval Lars Löfvenmark som revisor.
§8.Skrivelse ang. vänstertrafik på Svärdsjövägen vid Alsjövägen.
§9.Styrelsens förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Bultvägen-Persbackavägen.
§10 Övriga frågor
§11 Mötets avslutande
§4
Funktionärer för mötet
Till ordförande för mötet valdes Tyrone Andersson
Till sekreterare för mötet valdes Kjell Olofsson.
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Till att justera protokollet valdes jämte ordföranden Tyrone Andersson även Patrik
Gyllenskepp. Justering av protokollet sker i anslutning till det extra årsmötet.
Därefter hålls protokollet tillgängligt hos Kjell Olofsson, Torggatan 34C, Sandviken samt
publiceras på föreningens WEBB-plats.
§5
Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet 29 September 2009 lästes igenom.
Protokollet från årsmötet 22 Oktober 2009 lästes igenom.
Mötet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.
§6
Rapporter
1. Avstämning ekonomi
Föreningen har fn. ca. 400.000:- kr på sitt konto.
Tillgängligt för sommarunderhållsåtgärder ca 250.000 + mervärdeskatt.
2. Underhållsåtgärder Kylsvägen – Bakfallsvägen.
För att vägkanterna skall hinna sätta sig före de innan de övriga åtgärderna
påbörjas så påbörjas arbetet med dikning och utflyttning av vägdiken.
Beslut: Hasse Andersson ges i uppdrag att beställa dikningsarbeten efter de berörda
vägarna för maximalt 100.000:- kr + mervärdeskatt.
3. Vegetation i vägområdet. Trots tidigare utskick om vilka regler som gäller så har vissa
fastighetsägare ej röjt bort vegetationen inom vägområdet.
Beslut: Kjell Olofsson formulerar en något skarpare skrivelse med vilka regler som
gäller och skrivelsen utformas så att den kan riktas direkt till aktuella
fastighetsägare.
Hasse Andersson och Jan Åkerberg inventerar och lämnar skrivelsen till aktuella
fastighetsägare. Vid behov ser även Hasse och Jan till att röjning utförs.
§7
Valfrågor
Valberedningen redovisade förslag till ny ordförande för föreningen.
Kjell Olofsson gavs i uppdrag att kontakta Marcus Wallin.
§8
Skrivelse ang vänstertrafik på Svärdsjövägen vid Alsjövägens östra utfart.
På årsmötet gavs styrelsen i uppdrag att formulera en skrivelse och sända denna till Polisen
och Vägverket.
Kjell Olofsson:s förslag till skrivelse godkändes och undertecknades av styrelsemedlemmarna.
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§9
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Bultvägen och Persbackavägen
På årsmötet gavs styrelsen i uppdrag att komma med förslag till trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på de aktuella vägarna.
Samtidigt gavs Bo Rosell i uppdrag att samla in synpunkter och önskemål från de boende
och redovisa dessa vid extra årsmöte 19 November 2009.
Styrelsens förslag:
1. Delar av dessa vägar skyltas med blå hastighetsskyltar ”Rekommenderad hastighet 30
km/tim” samt ”Väghinder”. Hasse Andersson och Jan Åkerberg utreder för vilka
sträckor detta skall gälla. Vägföreningen bekostar dessa skyltar.
2. Hasse Andersson och Jan Åkerberg utreder om andra åtgärder bör vidtas tex att ta bort
viss växtlighet i vägområdet eller att montera upp en spegel.
3. Boende efter vägen får på egen bekostnad och på eget ansvar placera ut ”blomlådor” efter
vägen förutsatt att dessa placeras så att större fordon fortfarande kan passera.
Blomlådorna skall få vara utplacerade under tiden 1 Maj – 30 Sept, de boende skall själva
Ansvara för underhållet av dem och en ansvarig kontaktperson skall finnas för lådorna.
§10
Övriga frågor
Inga övriga frågor vid mötet.
§11
Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet för avslutat

_________________________________
Kjell Olofsson, Sekreterare
Justeras

__________________________________
Tyrone Andersson

_______________________________
Patrik Gyllenskepp

